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القاهرة ليايل





اإلهداء

م ع. صديقي إىل
ندية روضالحارضزهوًرا يف وأنبت املايض، خمائل من الذابل الزهر ندَّى الذي

… إيلَّ به أوحى ما أقدم إليه … والحياة باألمل مخضلة
ناجي إبراهيم





كلمة

… الحياة عىل منها أطل التي النافذة هو عندي الشعر
… األبد عىل منها وأرشف

… األبد وراء وما
… أتنفسه الذي الهواء هو

األساة عز عندما نفيس جراح به داويت البلسم وهو
… شعري هو هذا

ناجي إبراهيم





مع متجاوبًا ظالًما األخرية، الحرب سنوات يف القاهرة عىل املخيم العصيب الظالم «كان
الضنك ذلك من انطباعات بالشاعر مرت وقد الصدور، عىل تجثم وحلوكٍة النفوس، يف قتام

واإليقاع.» الرضوب املختلفة امللحمة هذه يف صوًرا فسجلها الشامل





الظالم يف

ردِّي م��ه��ج��تَ��ه ال��م��ش��ت��اِق ع��ل��ى ف��ردي رش��ِد م��ن ف��ّي ال��ه��وى أب��ق��ى م��ا أل��ي��الي
س��ه��ِد وم��ن ع��ي��اءٍ م��ن ك��اٍب ورأس��ك ح��زي��ن��ٌة وأن��ت ت��الق��ي��ن��ا أي��ن��س��ى
… ال��م��ه��ِد راح��ة م��ت��ع��ٌب ط��ف��ٌل ��د ت��وسَّ ك��م��ا راح��ت��ي وّس��دتُ��ه وق��د أق��ول
م��ن��ه��دِّ غ��ي��ر ال��ه��وى ف��ي ورك��ٍن ح��ب��ي��ٍب وس��اع��ٍد رح��ي��ٍب ص��دٍر إل��ى ت��ع��ال��ْي
م��ن��ق��دِّ ال��ع��اِج م��ن ن��ح��ٍر ع��ل��ى ت��ه��اوت ال��ت��ي وال��ُخ��َص��ل ال��ش��ع��ر ه��ذا ب��ن��ف��س��َي
خ��دِّ ع��ن وت��ص��دُف خ��دٍّ ع��ل��ى ت��م��ي��ل ال��ه��وى ل��ه��ا وش��اء ش��اءْت ك��م��ا ت��رام��ْت
ال��رُّبْ��ِد ع��ن��اق��ي��ده��ا م��ن األم��ان��ي ب��ي��اض ل��ق��اط��ٍف ال��دان��ي��ات ال��ك��روم وت��ل��ك
ال��رْغ��د ك��ال��زم��ن ال��ف��رُق ف��ي��ه ت��أل��ق م��ح��بَّ��ٍب ظ��الٍم م��ن ع��ن��دي ل��ك ف��ي��ا
وال��ق��دِّ وال��ِج��ي��ِد ال��ع��ي��ن��ي��ن ل��س��ل��ط��ان��ة خ��ادٌم ال��ب��ري��ة ف��ي ح��ْس��ٍن ُك��لُّ أال
ال��ع��ب��ِد وم��رح��م��ُة ال��ش��اك��ي ذل��ُة ب��ه ح��ي��ال��ه ال��وج��ود ف��ي ج��م��اٍل وك��ل
ال��ورِد م��ن ع��رٍش ف��وق ح��ام��ْت ال��دم��ِع م��ن ف��راش��ٌة إال م��ن��ك ق��ل��ب��ي راَع وم��ا
ورِد إل��ى وت��ه��ف��و روٍض ع��ل��ى ت��رفُّ وال��ن��دى ال��ن��ور م��ن ص��ي��غ��ْت م��ج��ن��ح��ٌة
ال��ُم��ردي وال��ظ��م��أ ال��ق��تَّ��ال ال��ش��َج��ن م��ن وس��يِّ��دي ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ب��ي م��ا م��ث��ل ب��ه��ا
ب��ع��دي س��اه��ٍر ش��اع��ٍر م��ن ب��ه ف��ل��ي��س ص��ل��وات��ه م��ن ال��م��ح��راُب أق��ف��ر ل��ق��د
يُ��ج��دي ال وال��ص��ب��ُر ال��ص��ب��َر ف��ي��ه ن��ح��اول م��وق��ٍف أي ال��نَّ��وى ح��ان وق��د وق��ف��ن��ا
ح��ش��ِد ف��ي وال��وج��ُد اآلالِم وم��زدح��م م��وش��ٌك وال��ب��ي��ن ال��رع��ِب ط��ي��وَف ك��أنَّ
األي��دي: وم��ع��ت��ن��ق ال��ن��ج��وى وم��ش��ت��ب��ك ج��اث��ٌم وال��ض��ي��ُق األن��ف��اِس وم��ض��ط��رَم
ب��رد وال س��الم ف��ي رج��اءٍ ب��غ��ي��ر م��ؤبَّ��د ج��ح��ي��م ف��ي ُخ��رس م��واك��ب
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ال��س��ع��ِد م��ن وروًض��ا ق��ل��ب��ي ع��ل��ى رب��ي��ًع��ا ظ��الل��ه��ا م��ن ال��ه��وى م��دَّ أي��ك��ة ف��ي��ا
م��س��ودِّ ال��ج��وان��ب خ��اب��ي درٍج ع��ل��ى م��ح��يِّ��ٍر ح��بٍّ ط��ي��َف إال ت��ق��ل��ص��ِت
ب��ال��وع��ِد غ��ص وق��د م��خ��ن��وًق��ا وأدب��َر وم��وث��ٍق ل��وع��د واس��ت��أن��ى َد ت��ردَّ
ال��ل��ح��ِد ن��َف��ُس ب��ه وج��ه��ي ع��ل��ى ي��ه��ب ب��ارًدا ك��ال��ق��ب��ِر ل��لَّ��ي��ل وأس��ل��م��ن��ي
وح��دي ال��دُّج��ى ف��ي أن��ي��ابُ��ه ت��م��زق��ن��ي راق��ًدا ك��ال��وح��ش ل��ل��ك��ون وأس��ل��م��ن��ي
م��رب��دِّ ال��م��ق��ادي��ر خ��اب��ى م��ن ب��آخ��ر م��ع��لَّ��ًق��ا ظ��الًم��ا م��ص��ر ع��ل��ى ك��أن
بُ��رِد ف��ي ��ُب ال��م��ح��جَّ ال��غ��ي��ُب ل��ف��ه��ا وق��د ووح��ش��ٌة وص��م��ٌت وإب��ه��اٌم رك��وٌد
ال��خ��ل��ِد رائ��ح��َة أس��ت��اُف ب��ه��ا أك��اد ال��ت��ي وال��ج��ن��ُة ال��ف��خ��ُم ال��رب��ي��ُع أه��ذا
م��م��ت��دِّ وال��ص��م��ِت األح��الم م��ن ب��ج��ن��ٍح ول��ف��ه��ا ال��ظ��الُم ج��نَّ إذا ت��ص��ي��ُر
ب��ال��س��ه��ِد ال��رزق ي��ش��ت��ري األم��ان��ي ش��ق��ي ب��ائ��ٍع وح��ان��وَت ��اٍر خ��مَّ م��ب��اءَة
ال��ج��دِّ إل��ى داٍع األس��راِر ع��ل��ى رق��ي��ٍب ح��ارس وق��ف��ة ال��م��ص��ب��اُح وق��ف وق��د
ال��زه��ِد ف��ي ال��ل��ي��َل ي��ق��ط��ع أو ال��دُّج��ى ي��ص��وم ع��ب��ادٍة ف��ي غ��ارًق��ا ت��ق��يٍّ��ا ك��أن
ي��س��ت��ج��دي ال��ب��ؤِس ح��وم��ة ف��ي ي��وَم��ه ق��ض��ى ن��ائ��ٌم ال��ح��يِّ ف��ي األخ��الق ح��ارس ف��ي��ا
وال��ب��رِد ال��ح��ر ف��ي اإلف��ري��َز وي��ف��ت��رش ال��ث��رى وال��م��ض��ج��ُع األح��ج��اُر وس��ادت��ه
ال��ق��ص��ِد خ��اف��ي��ة األس��ت��ار ��ب��ة م��ح��جَّ ��ٍب م��ح��جَّ ألم��ر ت��م��ض��ي وس��ي��ارٌة
بُ��ع��ِد ع��ن ي��ل��م��ُع ال��ب��رق وْم��َض وت��وم��ض ال��دج��ى ت��ن��ت��ه��ُب ال��م��ج��ه��وِل ال��ه��دف إل��ى
وال��ك��دِّ وال��ص��ب��ِر ب��ال��ج��وع م��رنَّ��ق��ة م��س��ال��ٍك ع��ن ال��ض��ن��ى ه��ذا ي��ن��ج��ل��ي م��ت��ى
ال��ج��ن��ِدي وغ��ف��ا س��اه��ٌر ه��رٌّ ال��ل��ي��ل رع��ى ورب��م��ا ال��ح��ط��ام ف��ي ك��ل��ٌب ��ُب ي��ن��قِّ
ال��ف��رِد ل��ش��اع��رك م��ص��ٍغ م��ن ف��ي��ك وال س��ام��ٌر ال��ع��ش��يَّ��َة ف��ي��ك م��ا م��ص��ُر أي��ا
ال��ع��ق��ِد م��ن��ت��ث��َر ��م��ِل ال��شَّ ب��دي��َد ت��رك��ِت ال��ذي ف��ارح��م��ي ال��ن��وى ط��ال أه��اِج��رت��ي،
وال��وج��ِد وال��س��ْق��م اإلع��ي��اء إل��ى وع��دُت وط��ي��ب��ه ال��رب��ي��ِع ف��ق��داَن ف��ق��دت��ِك
ال��ف��ق��ِد ه��ي��ن��ة ال��غ��ي��اب ف��ي أن��ِت وال ِب��َه��يِّ��ٍن ف��ي��ك ض��ي��ع��ُت ال��ذي ول��ي��س

∗∗∗
أس��ت��ه��دي ال��ج��ْه��م ال��م��ْط��ب��ق ال��ظ��الم ب��ه��ذا ت��رك��ت��ن��ي ف��ك��ي��ف أس��ت��ه��دي ب��ع��ي��ن��ي��ك
ال��ج��رِد وال��ُك��ثُ��ب ال��ص��مِّ ال��ف��ي��اف��ي ل��ه��ذي ت��رك��ت��ن��ي ف��ك��ي��ف أس��ت��س��ق��ي ب��وْرِدِك
وال��ج��ل��ِد وال��روح ال��ع��ظ��م غ��ي��ر ي��ب��ق ول��م ت��رك��ت��ن��ي ف��ك��ي��ف أس��ت��ش��ف��ي ب��ح��ب��ِك
ف��ودي ف��ي ت��خ��ت��ال ال��ب��ي��ض ال��م��ن��اي��ا وه��ذي دم��ي ف��ي ت��رق��ص ال��ح��ْم��ر ال��م��ن��اي��ا وه��ذي
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ج��ه��ِد م��ن ال��ع��ي��ش ف��ي أل��ق��اه ال��ذي ف��ه��ان م��ح��م��ل��ي خ��ف��ْف��ت ش��اك��ي��ت إذا وك��ن��ت
َه��دِّي ع��ل��ى ت��ق��وى األي��اُم ت��ك��ِن ف��ل��م رف��ع��تُ��ُه ال��ب��ن��اءُ ان��ه��ار إذا وك��ن��ُت
س��دِّ! م��ن ال��ي��وم ب��ي��ن��ن��ا ك��م أس��ًف��ا ف��وا ص��رخ��ت��ي ل��بَّ��يْ��ِت ن��ادي��ُت إذا وك��ن��ت
وال��ُودِّ؟! وال��ع��ط��ف وال��ت��ح��ن��ان ال��ل��ط��ف م��ن أج��ن��ت��ا م��اذا ع��ي��ن��ي��ك ع��ل��ى س��الٌم
يُ��ردي ال��ذي وم��ن��ِك يُ��ح��ي��ي ال��ذي ف��م��ن��ِك وم��ص��رٌع س��ي��ٌف ل��ح��ظ��ي��ك ف��ي ك��ان إذا
ال��غ��م��ِد ف��ي أروُع ف��ال��ف��ت��ك أُغ��م��دا وإن ت��ع��م��ٍد ع��ن ي��ف��ت��ك��ا ل��م ُج��رِّدا إذا
ع��م��ِد ع��ن ف��ت��ُك��ِك ك��ان إن ب��ه وأه��ًال وم��رح��ب��ا ص��ن��ع��ِت م��ا ل��ق��ل��ب��ي ه��ن��ي��ئً��ا
أب��دي أك��ن ل��م ال��ذي ف��أب��دي��ُت ه��واك وع��ادن��ي ال��ظ��الُم ج��ن إذا ف��إن��ي
ع��ن��دي م��ا وال��ش��وِق األش��ج��ان م��ن وع��ن��دي م��واس��يً��ا أو ك��اب��يً��ا ب��رأس��ي وم��ل��ُت
وال��ب��ع��ِد ال��ق��رب ع��ل��ى أُن��اج��ي��ه وج��رًح��ا ح��ل��ل��ِت��ه م��ك��انً��ا ق��ل��ب��ي ف��ي أُق��بِّ��ُل
ال��ع��ه��ِد أش��رف ع��ل��ى ال��ذك��رى أك��رم ع��ل��ى ت��ح��ي��ة ع��ل��ي��ِك أه��وى م��ن داَر وي��ا
وال��ق��ص��ِد ال��م��آرب ع��فِّ ال��ه��وى ك��ري��ِم وم��ج��ل��ٍس ال��س��اح��رات األم��س��ي��ات ع��ل��ى
ال��خ��ل��ِد إل��ى س��اروا واألش��واك ال��دم ع��ل��ى م��ع��ش��ٍر ت��ب��اري��ُح ف��ي��ه تُ��ن��اِدُم��ن��ا
ال��ص��ل��ِد ال��ح��َج��ِر ف��ي األس��م��اءَ ن��ق��ش��وا ف��ق��د م��ض��ْوا ف��إن م��ن��ه��ا ال��ص��خ��ر ي��ذوب دم��وٌع
ال��م��ج��ِد ث��م��ِن م��ن ال��ب��ؤِس دم��وَع ف��إن تَ��ع��ذب��وا أو ب��ك��وا إن ع��ل��ي��ه��م وم��اذا
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أنوار

وال��ح��ي��اْه وال��غ��ن��ى األم��ان��ي أن��ِت ف��رح��ت��اْه وا األي��اُم ب��ِك ط��اب��ت
دج��اْه ع��ق��ب��ى ال��ص��ب��ح ه��ذا دام م��ا ل��ُه غ��ف��ْرن��ا ال��ل��ي��ُل ف��ل��ي��ذه��ِب
س��ن��اْه أب��ه��ى اآلف��اق ف��ي ش��ع��ش��َع داِره��ا م��ن وال��ف��ج��ُر َغ��َف��ْت م��ن ي��ا
خ��ط��اْه وك��لَّ��ت ال��س��ي��ر ب��ه ط��ال م��ت��ع��ٌب ف��تً��ى ال��ب��اَب ط��رق ق��د
ُم��ن��اْه ف��ي م��اث��ًال خ��ي��اًال ي��ب��غ��ي أق��داَم��ُه األي��ام ف��ي ��ل ن��قَّ
ع��ص��اْه أل��ق��ى ح��س��ِن��ك ح��م��ى وف��ي ال��م��ن��ى رح��ال ح��ّط ق��د ع��ن��دك
ش��ج��اْه! ي��غ��نِّ��ي ُس��ْه��ٍد أخ��ا إال ال��ك��رى وران ال��ل��ي��ُل ه��دأ ك��م
ن��داْه ال��ل��ي��ال��ي ط��ول ع��ل��ى ل��م��ن ف��اس��م��ع��ْي ال��رب��ى أق��ص��ى م��ن ن��اداك
ج��ن��اْه ع��زي��ٌز ت��ج��ن��ي��ه ع��ذٌب ش��ج��وِه ع��ن ن��ام أل��ي��ًف��ا ن��ادى
وال��ش��ف��اْه وال��ه��وى األم��ان��ي ع��ف ب��ِه وغ��نّ��ى ال��ح��بُّ أح��بَّ��ِك
ال��رواْه ون��ح��ُن ال��خ��ل��ِد أن��ش��ودة ال��ع��ل��ى ح��دي��ُث ال��ح��بُّ وإن��م��ا





سوداء أحالم

ازده��ْر ال��ل��ُه أب��دَع ق��د وب��م��ا ب��ِه األْف��ُق ص��ف��ا ق��د ل��ي��ٍل ُربَّ
َع��ِط��ْر بُ��ْس��تَ��اٌن ال��ل��ي��َل ف��ك��أن َع��ِب��ٌق ن��س��ي��م ف��ي��ه وس��رى
…؟ ال��غ��رْر ال��ث��ري��اُت ه��ذي ول��م��ن ��ل��تَ��ه ج��مَّ ل��م��ن رب ي��ا ق��ل��ُت:
ال��ق��م��ْر وج��ِه إل��ى ت��ح��ب��و س��ح��ٌب وبَ��َدْت َق��ت��اٌم األْف��َق ف��ع��را
ت��ن��ت��ظ��ر ش��ره��اٍت ك��أك��فٍّ ل��ُه ت��م��ت��د ت��ْق��رب ك��ل��م��ا
ب��ال��خ��ط��ْر ح��ف��ت ال��ه��ال��َة أدرِك ل��ل��ن��ذْر ت��ن��بَّ��ْه ب��ال��ب��در: ِص��ْح��ُت
م��ع��ت��ك��ْر ل��س��واٍد تُ��ب��ْح��ه��ا ال ل��ه��م ال��ن��ور م��ائ��دة تُ��ب��ْح ال
س��ك��ْر ع��رب��ي��ٌد ال��رع��َد ف��ك��أنَّ س��اخ��ًرا ودوَّى ال��رع��ُد ق��ه��ق��ه
َخ��َوْر م��ن ردَّت ث��م م��دَّت، ث��م … َق��ب��ض��ت��ي ��ت وه��مَّ م��ذع��وًرا ق��م��ُت
س��ِخ��ْر وال��ذِّئ��ُب ال��غ��رب��اُن ق��ه��ق��ه إذا ال��ح��س��ن ع��ل��ى ال��ق��ل��ب ل��ه��ف
اإلب��ْر ت��غ��ِن ل��م ال��ق��طَّ��اُف ك��ث��ر ف��إن ب��ال��ش��وِك ال��وردُة ت��ح��ت��م��ي
ال��ث��م��ْر ذاك ف��ي ال��ط��ام��ع وِم��ن ب��ال��ج��ن��ى غ��ن��يٍّ غ��ص��ٍن م��ن آِه
وح��ذْر وظ��ن��وٍن ه��اج��س��اٍت وم��ن ح��ب وم��ن ش��كٍّ م��ن آه
ال��ف��َك��ْر ف��وق ج��اث��ٍم غ��ي��ٍم غ��ي��َر ي��ك��ن ل��م س��واًدا األف��َق ك��س��ت
ال��م��ح��ت��َض��ْر أن��ي��َن ج��ن��ب��ي ف��ي أنَّ ك��ل��م��ا ل��ق��ل��ب��ي ُق��ْل��ت ط��ال��م��ا
األَُخ��ْر ل��ل��ج��راح��اِت ف��أِض��ْف��ه��ا ح��بَّ��ن��ا ��ت وع��قَّ خ��ان��ْت ت��ك��ن إن





الضائع امليعاد

القدر، بينهما حال ولكن تنتظره، وقفت العصيبة، القاهرة ليايل من ليلة يف
هذه فجاءت إليه، وحاجتها ووحدتها، فزعها، فتخيل ذهابها، بعد هو وأقبل

الخواطر. لتلك عرًضا القصيدة

ظ��ل��م��ائ��ِه ع��ل��ى م��ف��زَّع��ة روًح��ا بَ��يْ��دائ��ِه ف��ي ال��ل��ي��ُل ط��واه��ا َم��ن ي��ا
ال��ت��ائ��ِه ال��ش��ري��د ع��ل��ى ال��ف��ؤاد ل��ْه��َف أن��ح��ائ��ِه ف��ي إل��يَّ ت��ت��ل��ف��ت��ي��ن

∗∗∗
وش��ق��يَّ��ا ش��ق��ي��ًة ال��وف��اءُ ج��م��ع إل��ي��ِك! ظ��م��ئ��ُت ك��م ل��ي ت��ظ��م��ئ��ي إن
ع��ل��يَّ��ا ال��ج��س��ام م��ق��ادره��ا وج��رت ع��ل��ي��ك ال��ح��ي��اة ق��س��ت م��ن��ي��ت��ي ي��ا

∗∗∗
ال��ح��ج��ى ب��ه��ا ي��ض��ي��ق أس��راٌر وال��ك��وُن ح��ائ��ٌر روٌح وأن��ت ع��ل��ي��ِك أس��ًف��ا
ال��دج��ى ي��واري��ه��ا أش��ب��اح وت��م��ر ع��اب��ر وي��س��رع ع��اب��رة ت��ج��ت��از

∗∗∗
وذه��وُل م��دام��ٌع وب��م��ق��ل��ت��ي��ك وض��رام ت��وه��ج وج��ن��ت��ي��ك ف��ي
م��ج��ه��وُل وع��ذابُ��ه��ا م��ج��ه��ول��ًة األي��اُم ب��م��ث��ل��ِك ت��م��رُّ وك��ذا



ناجي إبراهيم شعر

∗∗∗
م��س��ع��ِد ب��ق��ول م��ن��ي ت��ظ��ف��ري ل��م َج��نَّ��ت��ي ي��ا ل��ق��ائ��ن��ا ق��ب��ل ولَّ��ي��ِت
األوح��ِد ن��ج��م��ي ذه��اب ب��ع��د أق��ب��ل��ُت وع��ادت��ي ال��ش��ق��يِّ ال��ح��ظِّ وك��ع��ادِة

∗∗∗
ن��ه��ار!ُ وخ��ان ل��ي��ٌل ��ن��ا ع��قَّ ك��م م��س��ي��ئ��ٌة وه��ي األق��داُر ت��ت��ع��اق��ُب
اس��ت��غ��ف��اُر ن��س��ي��ِم��ه ه��م��َس وك��أن خ��ط��ي��ئ��ة ال��ف��ض��اء ه��ذا وك��أن��م��ا

∗∗∗
ظ��اللُ��ه��ا وثَ��م م��آت��م��ه��م ه��ذي س��اُروا ق��وٍم أح��زاُن وك��أن��ه
ت��م��ث��الُ��ه��ا وذا ج��م��دت ك��م��ن��اح��ة األس��واُر وظ��ل��ت ال��ق��ص��ور ع��َف��ِت

∗∗∗
واألدم��ُع ن��ح��ي��بُ��ه��ا إل��يَّ وس��رى ال��دُّوِر وج��وِد ع��ل��ى ال��س��واد ران
ت��رج��ُع ال س��ف��ي��ن��ٌة ف��ارق��تْ��ُه ق��د م��ه��ج��وِر ش��اط��ٍئ ف��ي وك��أن��ن��ي

∗∗∗
ل��ل��ن��اظ��ِر رح��ي��ل��ه��ا ب��ع��د ي��ب��َق ل��م ودَّع��ْت ف��ل��م��ا أم��ًال ل��ن��ا ح��م��ل��ْت
م��س��اف��ْر ودم��ُع أح��ب��اٍب ووداُع أق��ل��ع��ْت ق��د س��ع��ادة خ��ي��ال إال
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اثنانيفسيارة

ُع��ْم��َراِن ك��أن��ه ي��ت��اُح ص��ف��ٌو وأق��لُّ��ُه س��دى أك��ث��رُه ال��ع��م��ُر
ال��ب��س��ت��اِن! ك��دوح��ة ال��ذه��اب ب��ع��د ظ��لَّ��ه��ا وم��دت ق��ص��رت ل��ح��ظ��ة ك��م
ث��اِن ش��ب��اٌب ي��ق��َظ��ت��ه��ا ف��ك��أن ش��ب��اب��ه��ا خ��ي��اُل ال��ذك��رى ف��ي وت��م��ر
ه��اج��ع��ت��اِن ��يَّ ك��فَّ ف��ي ك��ّف��اه ب��ج��ان��ب��ي ال��رق��ي��ق ال��ط��ي��ف ذل��ك َم��ْن
م��ن��ف��رداِن ال��ظ��ل��م��اءِ ف��ي ن��ج��م��ان ت��ح��تَ��ن��ا تُ��ط��وى واألرُض ل��ك��أن��ن��ا
م��ن��ط��ل��ق��ان األق��داِر ف��ي خ��ط��ان م��س��ارن��ا دوَن وال��ري��ُح ل��ك��أن��ن��ا
م��ك��ان��ي س��وء ف��ب��ك��ي��ُت خ��لَّ��يْ��ِت��ِه ب��ع��دم��ا م��ك��اِن��ك إل��ى اْل��تَ��َف��تُّ إن��ي
ح��رم��ان إل��ى م��س��غ��ب��ٍة ون��داء ل��وع��ًة إالَّ ال��ق��رُب ذاك ك��ان ه��ل
ال��دوراِن ف��ي األرض ب��ق��اءَ ت��ب��ق��ى اإلن��س��اِن ع��ل��ى م��ق��درة ��ى ح��مٍّ
ال��ه��ذي��اِن م��ن ض��رب وض��ج��ي��ج��ه��ا ب��ن��اس��ه��ا ال��ح��ي��اة ه��ِذي وك��أن��م��ا





الليل يف لقاء

تحت اللقاء هذا تم وقد الغارات، أيام الحالكة القاهرة ظلمات يف اللقاء كان
والخوف. والظلمة الفزع

ع��ي��ن��ي��ِك أم��َر أع��ِص��ي ه��ي��ه��ات ل��ب��ي��ِك ف��ق��ل��ت ت��ع��اَل ق��ال��ت
ذراع��ي��ِك ف��ي أغ��ن��ي ال ل��م األي��ِك ط��ائ��ر ح��ب��ي��ب��ة ي��ا أن��ا

∗∗∗
م��رت��ج��ِف ي��م��ي��َن إل��يَّ ب��س��ط��ْت ج��زِع ع��ل��ى م��ق��ب��ل��ًة أف��دي��ِك
ك��ت��ِف��ي إل��ى ت��س��ري ق��ل��ب��ه��ا م��ن ف��زِع ط��ائ��ر ارت��ع��اش��ة وب��ه��ا

∗∗∗
ع��ي��ن��اه��ا ك��ال��ن��ج��م وت��أل��ق��ت ال��ب��اك��ي ال��م��غ��رب َك��َل��ْوِن ش��ح��ب��ت
ن��ه��داه��ا ال��م��وج اض��ط��راَب وح��ك��ى أش��راِك ك��ح��ب��ي��س ��تَ��ْت ف��ت��ل��فَّ

∗∗∗
ال��ُق��بَ��ِل ح��رارة ت��ن��ف��ع��نَّ ل��و ب��ف��ِم��ي ب��رَده��ا أُْدف��ئ وأخ��ذُت
أََم��ِل��ي ي��ا ت��رت��ج��ف��اِن ك��ّف��اِك ال��ن��دِم ث��ورة ِل��م اه��دئ��ي ق��ل��ُت

∗∗∗
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غ��رض��ا ل��ن��ا ن��دري وم��ا ن��م��ش��ي ن��م��ش��ي ب��ذراِع��ه��ا وج��ذب��تُ��ه��ا
ورض��ا س��ع��ادة ي��ت��ب��ادالن ال��ع��شِّ م��ن ف��رَّا ق��د إل��ف��ان

∗∗∗
أع��ظ��َم��ه��ا ك��ان م��ا وه��ن��اءًة أس��ع��َده��ا ك��ان م��ا ل��ح��ظ��ًة ي��ا
ف��م��ه��ا ف��ق��رب��ت ال��ط��ري��ق وخ��ال ي��ده��ا ف��ب��اع��دت ال��غ��ري��ب َم��رَّ

∗∗∗
ال��ن��وِر خ��ط��اف��ة ف��ض��اح��ة وم��ض��ت س��ي��ارة ب��ن��ا م��رت
ال��س��وِر ف��ي م��ع��ت��ن��ق��ي��ن ظ��لَّ��ي��ن وم��ض��ت وق��د ل��ع��ي��ن��يْ��ن��ا ك��ش��ف��ت

∗∗∗
م��ذع��وِر ف��ؤاد ي��خ��ال م��م��ا ع��ج��ب��ْت وق��د ل��ظ��ل��ي��ن��ا ض��ح��ك��ْت
ب��ل��وِر ف��وق م��اء ق��ط��رات ط��رب��ت وق��د ض��ح��ك��ت��ه��ا وك��أن

∗∗∗
أب��ص��اُر وت��ض��ل ب��ه��ا ت��ع��ي��ا أم��س��ي��ٍة ش��ر م��ن ع��وَّذت��ه��ا
وأح��ج��اُر م��ك��دس��ٌة ظ��ل��ٌم ب��م��ج��دي��ة ل��ي��س��ت وك��واك��ٌب

∗∗∗
ال��ظ��ل��ِم ف��ي ي��ش��ف ي��ك��اد ج��س��ًم��ا ب��ي��دي ف��رف��ْع��تُ��ه��ا ب��ه��ا َع��ثَ��َرْت
ال��ح��ل��ِم ع��رائ��س م��ث��ل وي��خ��ف ن��ِدي وْه��و ال��زه��ر م��ث��ل وي��رف

∗∗∗
ح��وال��ُك��ه��ا ان��ج��اب��ت وح��ي��ات��َي خ��ِل��ي ي��س��وء م��م��ا وك��أن��ن��ي
أض��اح��ُك��ه��ا ط��ف��ل ل��ه��ا وأن��ا رج��ِل ب��ن��اظ��رْي ال��ط��ري��ق أرم��ي

∗∗∗
ب��أس��راِري أه��ام��س��ه��ا وأن��ا وس��ع��ْت ب��م��ا ال��دن��ي��ا م��لَّ��ك��ت��ه��ا
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أف��ك��اِري ن��س��ج م��ن ورواي��ة وق��ع��ْت ب��ح��ك��اي��ة وأس��رُّه��ا

∗∗∗
ال��س��دَف��ا ت��ض��رب ري��اٌح وإذا م��ن��ع��ط��َف��ا ي��س��ي��ر ال��ط��ري��ق وإذا
ف��ِق��َف��ا ن��ه��اي��ًة، ال��م��س��ي��ر ب��ل��غ ه��ت��َف��ا م��ن��ذًرا م��ن��ه��ا وك��أن

∗∗∗
ف��س��َع��ى ل��ه ق��ل��ب��ي دع��ا م��ن ي��ا ان��تُ��زَع��ا ص��درَي م��ن ت��وأًم��ا ي��ا
م��َع��ا ن��ظ��ل أن ي��أب��ى وال��ده��ر دَع��ا ه��واك ال��داع��ي أي��ه��ا ل��َم

∗∗∗
ال��ب��ي��ِن م��خ��اف��ة ط��وق��اك ق��د ه��َم��ا ال��ل��ذي��ن ذراع��يَّ ان��ظ��ر
ال��ذراع��ي��ِن ل��م��م��دوُد إن��ي ل��ه��َم��ا ع��ائ��ٌد ب��أن��ك أَْق��ِس��ْم
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الليايل ختام

ال��ح��ب��ي��بَ��ا ال��ج��م��ي��ل وج��ه��ك غ��ي��ب��ْت ال��ل��ي��ال��ي أم��ّر م��ا ي��ا ال��ل��ي��ال��ي!
وال��ت��ع��ذي��بَ��ا ال��ه��ج��ران أس��ت��ط��ي��ع أن��ي ل��ي��ت م��ع��ذٌب ق��اٍس أن��ت
أص��ي��بَ��ا م��ه��م��ا إل��ي��ك وق��ل��ب��ي ٌق َس��بّ��ا ب��ال��ص��ف��ح إل��ي��ك ح��ب��ي إن
غ��ري��بَ��ا ك��ٌل ف��ب��ات واف��ت��رق��ن��ا غ��ري��بً��ا ال��ل��ق��اءُ ك��ان ح��ب��ي��ب��ي ي��ا
ل��ه��ي��بَ��ا إال ال��دم��وِع م��ك��ان ـ��ق��ى أل��ـ ال ال��دْم��َع أس��ت��ن��ج��د أن��ي غ��ي��ر
ح��ب��ي��بَ��ا أب��ك��ي ف��ل��س��ت دم��ع��ي ج��ف ل��ع��ي��ن��ي ال��دم��وُع ت��رج��ع ل��و آه





األطالل

أطالل صارت هي بأنها القصة انتهت ثم وتحابا، التقيا عاثر: حب قصة هذه
حدثت. كما وقائعها تسجل امللحمة وهذه روح، أطالل هو وصار جسد،

ف��ه��وى خ��ي��ال م��ن ص��رًح��ا ك��ان ال��ه��وى ال��ل��ه رح��م ف��ؤادي، ي��ا
روى ال��دم��ع ط��ال��م��ا ع��ن��ي وارِو أط��الل��ه ع��ل��ى واش��رب اس��ق��ن��ي
ال��ج��وى أح��ادي��ث م��ن وح��دي��ثً��ا خ��ب��ًرا أم��س��ى ال��ح��ب ذاك ك��ي��ف
… ان��ط��وى وْه��و أب��ًدا ت��واروا ه��م ح��ل��م ن��دام��ى م��ن وب��س��اًط��ا

∗∗∗
ان��ط��ف��ا وم��ص��ب��اح��ي ال��زي��ت ن��ض��ب ع��ص��ف��ه��ا ي��ه��دا ل��ي��س ري��اًح��ا، ي��ا
وف��ى م��ا ل��ن��اٍس ال��ع��م��ر وأف��ي ع��ف��ا وه��م م��ن أق��ت��ات وأن��ا
غ��ف��ا ال��ج��ف��ن وال م��ال ال��ه��وى ال خ��ن��ج��ره! ع��ل��ى ت��ق��ل��ب��ت ك��م
ع��ف��ا ال��ن��ص��ل ب��ه غ��ار ك��ل��م��ا غ��ف��ران��ه ع��ل��ى ال��ق��ل��ب وإذا
ط��ع��م��ِه أوف��ى ك��ال��م��وت ق��دًرا دم��ي ف��ي م��ن��ي ك��ان غ��راًم��ا ي��ا
م��أت��م��ِه ف��ي ال��ع��م��ر وق��ض��ي��ن��ا ع��رس��ه ف��ي س��اع��ة ق��ض��ي��ن��ا م��ا
ف��م��ِه م��ن ب��س��م��ة واغ��ت��ص��اب��ي ع��ي��ن��ه م��ن دم��ع��ة ان��ت��زاع��ي م��ا
دم��ِه م��ن ه��ارب ي��م��ض��ي أي��ن م��ه��رب��ي م��ن��ه أي��ن ش��ع��ري ل��ي��ت

∗∗∗



ناجي إبراهيم شعر

رق��ي��ق ال��م��ن��اداة ع��ذِب ب��ف��ٍم أغ��ري��ت��ن��ي وق��د أن��س��اِك ل��س��ت
ل��غ��ري��ق ُم��دَّت ال��م��وج خ��الل م��ن َك��يَ��ٍد ن��ح��وي ت��م��ت��د وي��د
ال��ط��ري��ق أش��واك األق��دام ش��ك��ت إذا أق��دام��ي ِق��ب��ل��ة ي��ا آه
ال��ب��ري��ق ذي��اك ع��ي��ن��ي��ك ف��ي أي��ن ل��ه ال��س��اري ي��ظ��م��أ وب��ري��ًق��ا
ال��ط��م��وح ف��أدم��ن��ت ال��ش��م ب��ال��ذرى أغ��ري��ت��ن��ي وق��د أن��س��اك ل��س��ت
روح م��ح��ض ف��ك��أن��ي أع��ل��و ل��ك وأن��ا س��م��ائ��ي ف��ي روح أن��ت
ن��ب��وح وب��س��رَّي��ن��ا ن��ت��الق��ى ب��ه��ا ك��نَّ��ا ق��م��م م��ن ل��ه��ا ي��ا
ال��س��ف��وح ف��ي ظ��الًال ال��ن��اس ون��رى أب��راج��ه��ا م��ن ال��غ��ي��ب ن��س��ت��ش��ف

∗∗∗
ال��َط��َف��ل أح��زان ع��ن��دَي وأن��ا يَ��َزل ل��م ض��ح��اه ف��ي ح��س��ن أن��ِت
… أف��ل ن��ج��م م��ن ال��ن��ور وخ��ي��وط رح��ل رك��ب م��ن ال��ظ��لِّ وب��ق��اي��ا
ال��م��ل��ل أش��ب��اح ح��ول��َي وأرى س��ئ��ٍم ب��ع��ي��ن��ي ال��دن��ي��ا أل��م��ح
األم��ل أج��داث ف��وق م��ع��والت ال��ه��وى أش��الء ف��وق راق��ص��ات
ش��ب��ح��ا إال وع��دك ي��ك��ن ل��م ف��اذه��ب��ي ه��ب��اء ال��ع��م��ر ذه��ب
وم��ح��ا ع��ل��ي��ه��ا ال��ح��ب أث��ب��ت ب��ه��ا ال��ده��ر ذه��ب ق��د ص��ف��ح��ة
ذب��ح��ا ق��ل��بً��ا أح��م��ل وأن��ا ف��رح��ا ورق��ص��ي ِض��ح��ك��ي ان��ظ��ري
ال��رح��ى ط��ح��ن ي��ط��ح��ن��ن��ي وال��ج��وى ط��ائ��ًرا روًح��ا ال��ن��اس وي��ران��ي

∗∗∗
ي��دي ال أرادت ال��م��ق��ادي��ر ف��ه��وى خ��ي��ال��ي ت��م��ث��ال ك��ن��ت
م��ع��ب��دي وه��دَّت ت��اج��ي ح��ط��م��ت ح��ط��م��ت م��اذا ت��در ل��م وي��ح��ه��ا
أح��د م��ن ب��ه م��ا ي��ب��ابً��ا ي��ا ال��م��ن��ف��رد ال��ي��ائ��س ح��ي��اة ي��ا
األب��د س��ك��ون ي��ا ، ن��ج��يٍّ م��ن ب��ه��ا م��ا الف��ح��اٍت ق��ف��اًرا ي��ا

∗∗∗
وح��ي��اء وج��الل ن��ب��ل ف��ي��ه س��اح��ر ح��ب��ي��ب ع��ي��ن��ي م��ن أي��ن
ال��ك��ب��ري��اء ش��ه��ي ال��ح��س��ن ظ��ال��م م��ل��ًك��ا ي��م��ش��ي ال��خ��ط��وة واث��ق
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ال��م��س��اء ك��أح��الم ال��ط��رف س��اه��م ال��رب��ى ك��أن��ف��اس ال��س��ح��ر ع��ب��ق
ال��س��م��اء وت��ع��ب��ي��ر ال��ن��ور ل��غ��ة م��ن��ط��ق��ه ف��ي ال��ط��ل��ع��ة، م��ش��رق

∗∗∗
وس��ن��ى س��ن��اء ت��م��ت ف��ت��نَ��ة ب��ه أن��ت م��ج��ل��س م��ن��ي أي��ن
دن��ا م��ن��ك ح��ائ��ر وف��راش ودم وق��ل��ب ح��ب وأن��ا
… ل��ن��ا ال��ك��أس ق��دم ون��دي��م ب��ي��ن��ن��ا رس��ول ال��ش��وق وم��ن
��ن��ا! م��سَّ آدم��ي ل��غ��ب��اٍر ل��ح��ظ��ة ف��ان��ت��ف��ض��ن��ا وس��ق��ان��ا.
دم��اه ف��ي وت��ط��غ��ى ال��ح��ي ت��ح��ك��م ال��ت��ي ال��ج��س��م ص��ول��ة ع��رف��ن��ا ق��د
إل��ه وت��ع��ذي��ب ج��الد س��وط رع��ده��ا ف��ي ص��رخ��ة وس��م��ع��ن��ا
ال��ج��ب��اه ي��غ��ش��ى أن ال��ذل وأب��يْ��ن��ا أم��ره��ا ف��ع��ص��ي��ن��ا أم��رت��ن��ا
ال��ح��ي��اه أس��وار خ��ل��ف وط��ردن��ا ال��ع��ص��اه ف��ي ف��ك��ن��ا ال��ط��اغ��ي ح��ك��م

∗∗∗
وال��ص��خ��ور ف��ي��ه��ا ب��ال��ش��وك دِم��يَ��ا ال��وع��ور ف��ي ض��الَّ ل��م��ن��ف��ي��يْ��ن ي��ا
ال��ط��ه��ور ال��م��ن��ف��ى ف��ي اآلالم روع��ة ع��رف��ا ال��ل��ي��ال��ي ت��ق��س��و ك��ل��م��ا
ال��ض��ري��ر وال��ل��ي��ل ال��س��ود ل��ل��ح��ظ��وظ ال��ك��ب��ي��ر ال��ح��ل��م ذل��ك م��ن ط��ردا
ب��ن��ور ال��دن��ي��ا ض��ن��ت ق��د ك��ل��م��ا روح��ي��ه��م��ا م��ن ال��ن��ور ي��ق��ب��س��ان

∗∗∗
ال��رب��ى أط��ي��ار ح��ول��َي ك��ث��رت ع��ج��ب��ا أم��ري ص��ي��رت ق��د أن��ت
أب��ى ل��ي��ل��ي ل��س��وى ن��غ��رد ق��م س��اع��ة ل��ق��ل��ب��ي ق��ل��ت ف��إذا
م��ط��ل��ب��ا وال ع��ي��ن��ي��ك غ��ي��ر م��أرب��ا ل��ع��ي��ن��ي ت��أب��ى ح��ج��ب��ت
ال��ح��ج��ب��ا ه��ذي أس��دل��ت أن��ن��ي ت��دَّع��ي ال أس��دل��ه��ا م��ن أن��ِت

∗∗∗
دْع��ه��ا ال��س��اخ��ر: ال��ق��در ف��ي��ردُّ ان��ت��ِزْع��ه��ا ال��ي��أس ب��ي ص��اح ول��ك��م
أط��ْع��ه��ا ل��م ش��ي��ئً��ا أب��ص��ر أن��ن��ي ل��و ع��م��ي��اء خ��ط��ة م��ن ل��ه��ا ي��ا
أت��ب��ْع��ه��ا ل��م إذا ال��وي��ل ول��ي ل��ب��ي��ت��ه��ا إذا ال��وي��ل ول��َي
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أب��ْع��ه��ا ل��م ن��ف��س��ي ع��زة ت��ش��ت��ري ال��ق��وى ك��ل ول��و رأس��ي َح��نَ��ْت ق��د

∗∗∗
أل��م��ي أغ��ن��ي ال��ش��وق ط��ائ��ر أي��ك��ه ي��وًم��ا زرت ح��ب��ي��بً��ا ي��ا
ال��م��ح��ت��ك��ِم ال��ق��ادر وت��ج��ن��ي ال��م��ن��ع��م ال��دالل إب��ط��اء ل��ك
دم��ي ف��ي ج��م��رات وال��ث��وان��ي أع��ظ��م��ي ي��ك��وي ل��ك وح��ن��ي��ن��ي
ال��ق��دم ل��وق��ع ال��س��م��َع م��ره��ٌف م��وض��ع��ي ف��ي م��رت��ق��ب وأن��ا

∗∗∗
ش��اط��ئ��ه��ا إل��ى ت��خ��ط��و م��وج��ة م��ش��ب��ه وق��ل��ب��ي ت��خ��ط��و ق��دم
م��وط��ئ��ه��ا! ع��ل��ى ال��دم��ع أس��ف��ح ك��م إل��ى ب��ال��ل��ه ال��ظ��ال��م أي��ه��ا
ظ��ام��ئ��ه��ا؟ أو ال��روح ل��غ��ري��ب رح��م��ة م��ن ف��ه��ل أن��ت رح��م��ة
… ب��ارئ��ه��ا إل��ى آس��ي��ه��ا ظ��ل��م ت��ش��ت��ك��ي روح��ي ال��روح ش��ف��اء ي��ا

∗∗∗
ش��ّيْ اس��ت��ب��ق��ي��ت م��ا أع��ط��ي��ت إن��ن��ي ي��دّيْ أط��ل��ق ح��ري��ت��ي أع��ط��ن��ي
ع��ل��ّيْ أب��ق��ى وم��ا أب��ق��ي��ه ِل��َم م��ع��ص��م��ّيْ أدم��ى ق��ي��دك م��ن آه
ل��دّيْ وال��دن��ي��ا األس��ر وإالم ت��ص��ن��ه��ا ل��م ب��ع��ه��ود اح��ت��ف��اظ��ي م��ا
ل��ح��ّيْ تُ��ب��ذل ل��م ق��ب��ل��ك إن��ه��ا ع��ن��ه��ا ف��اع��ف دم��وع��ي ج��ف��ت أن��ا ه��ا

∗∗∗
أغ��ارا وال��ث��ل��ج ال��غ��دران ج��ف��ت ط��ارا ع��ش��ك م��ن ال��ط��ائ��ر وه��ب
ت��وارى وال��ج��م��ر ال��ش��ع��ل��ة خ��ب��ت َج��َم��دت ق��ل��وب ال��دن��ي��ا ه��ذه
ص��ارا ك��ي��ف ت��س��ل��ه ال رم��اد م��ن غ��دا ال��ق��ل��ب ق��ب��س م��ا وإذا
ن��ارا ي��ق��ب��س ف��ال يُ��ذِْك��ي��ِه وْه��و ال��م��ص��ط��ل��ي ع��ذاب واذك��ر ت��س��ْل ال

∗∗∗
س��دى أح��الم��ي ك��ل أران��ي ق��د ق��اس��يً��ا م��س��اءً ال��ل��ه رع��ى ال
ال��ع��دا س��خ��ر م��دم��ع��ي م��ن س��اخ��ًرا أع��ب��ده م��ن ق��ل��ب وأران��ي
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م��وص��دا س��ج��نً��ا روح��ك أن��زل��ت ج��رت أح��داث أي ش��ع��ري ل��ي��ت
ال��ص��دا ي��ع��ل��وه��ا األرواح وك��ذا غ��ي��ه��ب��ه��ا ف��ي روح��ك ص��دئ��ت

∗∗∗
وال��س��ك��وْت ع��ل��ي��ه ال��ي��أس خ��يَّ��م ض��ي��ًق��ا ق��ب��ًرا ال��ك��ون رأي��ت ق��د
ال��ع��ن��ك��ب��وْت ك��خ��ي��وط واه��ي��ات ال��ه��وى أك��اذي��ب ع��ي��ن��ي ورأت
َص��م��وْت ت��م��ث��اٌل ل��ل��دم��ع رث��ى ل��و أل��م��ي وت��دري ل��ي ت��رث��ي ك��ن��ت
ت��م��وْت آم��ال ب��اب��ك وع��ل��ى ت��ن��ت��ه��ي دن��ي��ا أق��دام��ك ع��ن��د

∗∗∗
ُم��َق��ِل��ي وت��ن��دت ح��ب��ي ث��ار ك��ل��م��ا ط��ف��ًال ت��دع��ون��َي ك��ن��ت
ي��ع��ق��ِل ل��م ون��م��ا ط��ف��ًال ف��يَّ ال��ه��وى ع��اش ل��ق��د ال��ح��ق ول��ك
ل��ل��م��ق��ت��ِل م��ج��ن��ون��ة ف��م��ش��ت ص��وب��ت��ه��ا إذ ال��ط��ع��ن��ة ورأى
ال��رج��ِل ك��ب��ري��اء وأَص��اب��ت ق��ل��ب��ه ف��أدم��ْت ال��ط��ف��ل رم��ت

∗∗∗
وئ��ي��دا ال��ح��زم ي��ن��ف��ع ال ��ل��ي ع��جِّ ال��وص��ي��دا ج��زن��ا وق��د ل��ل��ن��ف��س ق��ْل��ت
وال��س��ج��ودا ف��ي��ه ال��ركَّ��ع ت��أك��ل ن��اره ش��بَّ��ت ال��ه��ي��ك��ل وَدِع��ي
ن��ع��ودا أن ي��أب��ى ال��م��ج��روح وال��ه��وى ع��ودة وف��ائ��ي ل��ي ي��ت��م��نّ��ى
وق��ودا ص��ار إذا ال��ع��ود ل��ف��ت��ة ب��ه ال��ذاك��ي ال��ل��ه��ب ن��ح��و ل��ي

∗∗∗
ال��ع��م��ر ف��ي س��اع��ة �ًدا أب� أن��س��ى ل��س��ت
�ر �ط� �م� ال� �اص �ق� الرت� ص��ف��ق��ت ري��ح ت��ح��ت
�ر �م� �ق� �ل� ل� وش��ك��ت �ر �ذك� �ل� ل� �ت �وَّح� ن�
ال��ش��ج��ر ف��ي ع��رب��دت �ت �رب� ط� �ا م� وإذا

ال��ش��اع��ر ب��أذن ال��ري��ح ص��ب��ت ق��د م��ا ه��اك
ال��ف��اج��ر ال��ن��ص��ي��ح إغ��راء ال��ق��ل��ب ت��غ��ري وه��ي

وت��ص��ُح��و ال��ع��ه��د ت��ذك��ر ت��غ��ف��و ال��ش��اع��ر أي��ه��ا
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ج��رُح ب��ال��ت��ذك��ار َج��دَّ ج��رٌح ال��ت��اَم م��ا وإذا
ت��م��ح��و ك��ي��ف وت��ع��ل��ْم ت��ن��س��ى ك��ي��ف ف��ت��ع��ل��ْم
وص��ف��ُح؟ غ��ف��راٌن ي��ك رأ ف��ي ال��ح��ب ك��لُّ أَو

∗∗∗
�اءْ �س� ون� �ا �وبً� �ل� ق� ال��رم��ل ع��دد ف��ان��ظ��ر ه��اك
ه��ب��اءْ ال��ع��م��ر ذه��ب ت��ش��اءُ م��ا ف��ت��خ��ي��ر
ال��س��م��اءْ أب��ن��اء ي��ن��ش��د �ذي ال� األرض �ي ف� �ل ض�
… وم��اءْ؟ ط��ي��ن م��ن ت��ع��ص��ر روح��ان��ي��ة أي

∗∗∗
وي��أس��ي وت��ع��الت��ي ح��ب��ي ه��ي ل��ك��ن��م��ا أج��ْل ال��ري��ح أي��ه��ا
ش��م��س��ي ت��ش��رق أن ق��ب��ل ل��ي أش��رق��ت خ��ل��ق��ت ل��ق��ل��ب��ي ال��غ��ي��ب ف��ي ه��ي
رأس��ي ��ْدت وسَّ ت��ذك��اره��ا وع��ل��ى ع��ي��ن��ي أط��ب��ق��ت م��وع��ده��ا وع��ل��ى

∗∗∗
ال��ظ��الم ش��ي��اط��ي��ن ون��ادت��ه ال��ري��ح ج��ن��ت
ال��خ��ت��ام ال��ب��دء ف��ي ل��ك ي��ح��ل��و ك��ي��ف أِخ��ت��اًم��ا
�أه �ك� ن� �ا �بً� �ي� �ب� ح� ال��ج��رح أس��ل��م ج��ري��ًح��ا ي��ا
ن��ب��أه ب��ه��ذا ال��ن��اع��ي إذا �ي �ك� �ب� ي� ال �و ه�
�رأة ام� �ل أج� �ن م� ت��ص��رع ه��ل ال��ج��ب��ار أي��ه��ا

∗∗∗
ال��ذك��ر أل��ي��م غ��ي��ر ع��ن��ده ب��ع��ث��ت م��ا ص��ي��ح��ة م��ن ل��ه��ا ي��ا
م��ن��ك��س��ر خ��ن��ج��ر ك��ب��ق��اي��ا ف��اس��ت��ي��ق��ظ��ت ج��ن��ب��ه ف��ي أرق��ت
ل��ل��ن��ه��ر م��ن��ح��دًرا ف��م��ض��ى ل��ه ون��اداه ال��ن��ه��ر ل��م��ع
ال��س��ف��ر ه��ذا غ��ي��ر زاٍد دون س��ف��ر م��ن وم��ا ال��زاد ن��اض��ب

∗∗∗
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ت��ع��س��اء خ��ل��ق��ن��ا ب��أي��دي��ن��ا م��ا ب��ق��ض��اء ش��يء ك��ل ح��ب��ي��ب��ي ي��ا
ال��ل��ق��اء ع��ز م��ا ب��ع��د ي��وم ذات أق��دارن��ا ت��ج��م��ع��ن��ا رب��م��ا
ال��غ��رب��اء ل��ق��اء وت��الق��ي��ن��ا خ��ل��ه خ��ل أن��ك��ر ف��إذا
ش��اء ال��ح��ظ ل��ي: وق��ل ش��ي��ئً��ا! ت��ق��ل ال غ��اي��ت��ه إل��ى ك��ل وم��ض��ى

∗∗∗
ل��ل��ب��ش��ر تُ��غ��نَّ��ى أن��اش��ي��د ف��ي ال��ع��م��ر ض��ي��ع��ت ال��خ��ل��د م��غ��ن��ي ي��ا
ل��ل��ح��ج��ر ن��غ��ن��ي ل��س��ن��ا ل��ن��ا م��ا ي��س��م��ع��ن��ا م��ن األح��ي��اء ف��ي ل��ي��س
ال��ح��ف��ر ف��ي ال��ب��وال��ي وال��رم��ي��م��ات ت��ع��ي ل��ي��س��ت ال��ت��ي ل��ل��ج��م��ارات
ل��ل��وت��ر وت��ب��ك��ي ال��ش��ادي ت��رح��م ان��ت��ف��ض��ت ت��راه��ا س��وف غ��نِّ��ه��ا

∗∗∗
ارت��ط��م وب��ال��ح��ظ م��ق��ه��وًرا رد أرس��ل��ت��ه ك��ل��م��ا ن��داء ي��ا
ون��دم ن��واٌح وه��و ل��ي ع��اد ال��م��ن��ى أغ��اري��د م��ن وه��ت��اًف��ا
وظ��ل��م ش��ج��و وال��ع��ي��ش ل��ي الح وس��ن��ا ج��م��اٍل ت��م��ث��ال رب
أص��م ح��ْس��ن أن��ه ي��دري ل��ي��س ج��اث��يً��ا ع��ل��ي��ه ال��ل��ح��ن ارت��م��ى

∗∗∗
ح��ي��رت��ْك ي��دري ال��س��اه��ر أي��ه��ا ل��ه ق��ل��ب وال ال��ل��ي��ل ه��دأ
دم��ع��ت��ْك واس��ك��ب أش��ج��ان��ك، غ��ن ق��ي��ث��ارت��ك خ��ذ ال��ش��اع��ر أي��ه��ا
ف��ت��ك وب��ال��ن��ج��م ال��س��ْح��ب، وغ��زا ل��ه ال��ن��ج��م رق��ص ل��ح��ن رب
ف��ان��ه��ت��ك ع��ل��ي��ه ال��ف��ج��ر ط��ل��ع ال��دج��ى س��ت��ر ت��رى ح��ت��ى غ��نِّ��ه

∗∗∗
ق��ل��ب��ه��ا ي��غ��ش��ى ال��رع��ب ورأي��ت ذع��رت زه��رات م��ا وإذا
رع��ب��ه��ا وام��س��ح ال��ل��ح��ن، رق��ي��ق م��ن ل��ه��ا واع��زف وات��ئ��د، ف��ت��رف��ق
رب��ه��ا م��س��ت��ص��رخ��ات وب��ك��ت األس��ى م��ه��د ع��ل��ى ن��ام��ت رب��م��ا
ذن��ب��ه��ا! ي��وًم��ا ت��در ل��م ع��وق��ب��ت زه��رة م��ن ك��م ال��ش��اع��ر أي��ه��ا
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متفرقات





ذاتمساء

ا وردَّ أخ��ذًا ال��ح��دي��ث ن��ت��ه��ادى ق��ص��يٍّ��ا م��ك��انً��ا م��ًع��ا وان��ت��ح��ي��ن��ا
ووج��َدا؟ ع��ن��ي��ًف��ا ه��ًوى س��وان��ا ـ��َت ت��ب��دَّل��ـ أم م��ل��ْل��تَ��ن��ا س��أل��تْ��ن��ي:
وي��س��َدى! ي��ه��َدى ب��ات ك��م ج��م��ي��ٍل! م��ن ع��ن��دي ل��ع��ي��ن��ي��ِك ك��م ه��ي��ه��ات! ق��ل��ت
وس��ه��َدا ح��م��اِك إل��ى وح��ن��ي��نً��ا ش��وًق��ا ال��دي��ن أدف��ع ع��ش��ت م��ا أن��ا
ي��ه��َدا ل��ي��س ع��اص��ٍف أل��ُف خ��ل��ف��ه ب��ي��ٍت ك��لَّ م��ج��ل��ج��ًال وق��ص��ي��ًدا
ع��ه��دا ي��رَع ول��م ال��ه��وى، دي��وَن ـ��ض ي��ق��ـ ل��م ق��ل��ب��ك ل��ك��ل ع��ه��دي ذاك
ت��ؤدَّى ح��ت��ى أع��ي��ش أران��ي ال ف��ؤادي وع��دِت ال��ت��ي وال��وع��وُد





رواية

ال��ع��م��ُر وأق��ف��ر ال��ح��ي��اُة خ��ل��ت ت��ن��ت��ظ��ُر ف��ف��ي��َم ال��س��ت��اُر ن��زل
وت��أت��م��ُر ب��ه ال��ذئ��اُب ت��ع��وي ت��ع��س م��ق��ف��ر إال ي��ب��َق ل��م
أث��ُر وال ع��ي��ٌن ال ي��ب��َق ل��م م��ل��ع��بُ��ُه وان��ف��ضَّ م��س��رٌح ه��و
ه��ج��روا وأح��بّ��ٌة م��ض��وا ص��ح��ٌب وم��وج��زه��ا روي��ت ورواي��ة
ال��ق��در وق��ه��ق��ه ال��زم��اُن ض��ح��ك ع��ب��روا ف��م��ذ ص��وًرا ب��ه��ا ع��ب��روا





يأسعىلكأس

ه��ي��ا ب��ه ص��ح��ت ب��ي، ي��ه��ت��ف ال��ردى أن ل��و ي��أس��َي م��ن أص��ب��ح��ُت
ش��ي��ا ب��ع��ده��ا ل��ي أرى وال م��ط��م��ح ل��ي األرض ف��ي ف��م��ا ه��ي��ا
��يَّ��ا ك��فَّ ال��ي��وم م��ن��ه ن��ف��ْض��ُت ب��ع��دم��ا ه��ن��ا ه��ا ب��ق��ائ��ي م��اذا
ال��ح��يَّ��ا أم��ل��ي ف��ي��ه��ا أدف��ن ال��ت��ي ل��ك��أس��ي ي��أس��ي م��ن أه��رب
ج��ن��اح��يَّ��ا ه��ات أو ت��ع��ال ج��ن��ت��ي م��ن ال��ه��ارب أي��ه��ا ي��ا
ذراع��يَّ��ا ب��ي��ن وت��رت��م��ي ال��م��ن��ى ون��ب��ك��ي ش��ب��اب��ي��ن��ا ن��ب��ك��ي

∗∗∗
وش��راب��ي ع��اك��ف س��راب��ي وع��ل��ى ك��اب��ي وك��أس��ي ي��أس��ي ع��ل��ى إن��ي
ال��خ��اب��ي ال��رم��اد ف��ي وم��ي��ًض��ا إال ب��ال��م��ن��ى ال��ت��ع��ل��ل م��ن ف��رغ��ُت ول��ق��د
ذه��اب��ي ي��وم ق��ب��ل ل��ق��ل��ب��ي ي��وًم��ا ع��ائ��د ب��أن��ك ي��ع��ل��ل��ن��ي رم��ًق��ا
ص��واب��ي وات��ه��م��ت ن��ف��س��ي راج��ع��ُت ل��ي وُع��دَت ِش��ئْ��َن األق��دار إذا ح��ت��ى
ش��ب��اب��ي! ذب��وِل ف��ي ع��ط��َرك وأش��م م��غ��ارب��ي أف��وِل ف��ي ش��روَق��ك أأرى

∗∗∗
وش��ج��اه��ا م��ه��ج��ٍة ب��ق��اي��ا وع��ل��ى األس��ى س��ر ع��ل��ى واش��رْب اس��ق��ن��ي ه��ات
ذك��راه��ا؟! ع��ل��ى ال��س��ل��وى ي��ن��ش��د م��ن ح��بَّ��ه��ا يَ��ن��س��ى ك��ي��ف ن��دي��م��ي! م��ه��ًال
س��واه��ا ذك��رت ف��م��ا ن��س��يْ��ُت، ح��ت��ى ال��ه��وى ل��ت��ن��س��يَ��ن��ي ت��س��ق��ي��ن��ي زل��َت م��ا
ورواه��ا أع��اده��ا ال��ح��ب��اب ه��ذا ق��ص��ٌة وك��ان��ت ك��أٌس ل��ن��ا ك��ان��ت
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أراه��ا وال��دم��وِع ال��م��آس��ي خ��ل��َف أن��ا وه��ا ال��ض��ب��اُب غ��ش��اه��ا اآلن
ورؤاه��ا أح��الُم��ه��ا وت��ب��خ��رْت وح��ب��اب��ه��ا ض��ب��ابَ��ه��ا ال��زم��اُن غ��ال
ل��س��واه��ا غ��ًدا م��ت��س��ٌع ال��ق��ل��ِب ف��ي ه��واه��ا وم��ات ذه��بْ��ت ت��ب��ِك��ه��ا ال
وط��واه��ا! ص��ح��ي��ف��ًة ال��ل��ب��ي��ُب ق��رأ وك��م ص��ف��ح��ت��ه��ا وط��وي��ُت أح��ب��ب��تُ��ه��ا
ق��دم��اه��ا ال��ث��رى ت��ط��أ ت��ك��د ل��ّم��ا ب��ش��راه��ا ت��ط��ل ل��م ال��ول��ي��دة ت��ل��ك
ف��ن��ع��اه��ا ع��ش��ي��ًة ال��ن��س��ي��ُم وس��رى ن��داءَه��ا ال��رم��ال إل��ى ال��ص��ب��اُح زف
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روح عاصفة

يسترصخ. واملالح يغرق الزورق

ال��ه��م��وْم ُع��ب��اب ي��ا ال��رج��اءْ ش��ط أي��ن
غ��ي��وْم ون��ه��اري أن��واءْ ل��ي��ل��ت��ي

∗∗∗
ال��ديّ��اْن أس��م��ع��ي ج��راْح ي��ا أع��ول��ي
غ��ض��ب��اْن زورٌق ال��ري��اْح ي��ه��م ال

∗∗∗
ال��ش��راْع ص��م��ي��م ف��ي وال��ث��ق��وْب ال��ب��ل��ى
ال��َوداْع وخ��ي��اُل وال��ش��ح��وْب وال��ض��ن��ى

∗∗∗
رع��وْد ي��ا ق��ه��ق��ه��ي ح��ي��اْه ي��ا اس��خ��ري
ي��ع��وْد ل��ن وال��ه��وى أراْه ل��ن ال��ص��ب��ا

∗∗∗
ال��ب��رك��اْن ف��م ف��ي غ��روْر األم��ان��ي
س��ك��راْن وال��ردى م��خ��م��وْر وال��دج��ى



ناجي إبراهيم شعر

∗∗∗
ال��ث��غ��وْر ب��اب��ت��س��ام األي��اْم راح��ِت
ال��ص��خ��وْر ع��ن��اق ف��ي ال��ظ��الْم وت��ول��ى

∗∗∗
ال��م��س��ح��وْر ط��ي��ف��ك م��ن��اْم رؤي��ا ك��ان
ال��ن��وْر ع��رش ت��ح��ت ال��س��الْم ض��ف��اف ي��ا

∗∗∗
ح��راْب ي��ا م��زق��ي س��ن��ي��ن ي��ا اط��ح��ن��ي
ك��ذاْب وم��ض��ه ي��ب��ي��ْن ب��رق ك��ل

∗∗∗
غ��ي��وْب ي��ا ق��ه��ق��ه��ي ح��ي��اْه ي��ا اس��خ��ري
ي��ؤوْب ل��ن وال��ه��وى أراْه ل��ن ال��ص��ب��ا
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كربياء

ال��ش��ق��اءَ ت��س��ق��ي��ن��ي ت��ن��ف��كُّ أم��ا ن��داءَ ك��ف��ى ف��ؤاُد ي��ا ن��داؤك
م��اءَ خ��ل��ُت إال ال��ص��ح��راءِ ع��ل��ى س��راٌب ي��ل��م��ْع ل��م ظ��م��آُن أن��ا
أض��اءَ ق��د ب��رق وك��لَّ ت��ب��ع��ت ن��ور ك��ل ل��ي��ل َف��راش وأن��ت
ال��ل��ق��اءَ ن��رج��و وم��ا ش��ج��ن، ع��ل��ى اف��ت��رق��ن��ا ل��م��ا ل��ه��ا ق��ل ف��ؤادي
ال��دم��اءَ ل��ِك اع��ت��ص��رُت ول��ك��ن��ي ش��ع��ًرا ل��دي��ك ش��دوت م��ا ح��ب��ب��ت��ِك
ه��ب��اءَ دم��ي ف��ي��ك أض��ي��ُع ف��ل��س��ت روح��ي أض��ع��ت ه��واك ف��ي أن��ا إذا
ال��س��م��اءَ ب��ِك ب��ل��غ��ُت ق��د ك��أن��ي ال��م��ص��ل��ى م��ح��راب ك��ان غ��راُم��ِك
اإلب��اءَ ب��ه خ��ل��ع��ت م��ا ول��ك��ن ع��ن��ي ف��ي��ه اآلدم��ي��َة خ��ل��ع��ت
وان��ح��ن��اءَ ذالٍّ ك��ال��ع��ب��د وال ري��اءً ب��س��اح��ت��ه أرك��ْع ف��ل��م
ش��اءَ وك��ي��ف أراد م��ت��ى ي��م��وُت ح��رٍّ ح��بَّ ح��ب��بْ��تُ��ِك ول��ك��ن��ي

∗∗∗
ب��ي��تُ��ْه وال��ك��ع��ب��ُة ال��م��ح��راُب ح��ب��ه أم��ل��ي دن��ي��ا ك��ان وح��ب��ي��ب
وم��ش��ي��تُ��ْه ش��وًك��ا ك��ان ف��ط��ري��ق��ي ل��ه ال��ورِد ع��ل��ى ي��وًم��ا م��ش��ى م��ن
س��ق��ي��تُ��ْه ال��ع��م��ِر ق��دٍح م��ن ف��أن��ا ظ��ام��ئً��ا ب��م��اء ي��وًم��ا س��ق��ى م��ن
زي��تُ��ْه ي��ن��ض��ُب إذ ال��م��ص��ب��اِح خ��ف��ق��ُة م��خ��ت��ل��ًج��ا ل��ه ال��ق��ل��ُب خ��ف��ق
ف��ط��وي��تُ��ْه ح��ب��ي ص��ف��ح��َة وط��وى ل��ُه ف��ت��ن��ك��رُت س��الن��ي ق��د

∗∗∗



ناجي إبراهيم شعر

ه��م��وم��ي ع��ل��يَّ ك��ث��رْت وق��د زم��ن��ي ش��اك��يً��ا ال��م��ب��ارِك ل��ل��ن��ي��ِل أق��ب��ل��ُت
ال��م��ح��م��وِم ث��ورَة أه��دئ ع��لِّ��ي ب��م��ائ��ِه وال��ج��ب��ي��َن ك��ف��ي وم��س��ح��ُت
وق��دي��ِم ج��دي��ِده��ا ب��ال��ذك��ري��اِت م��ع��م��ورًة ج��ع��ب��ًة أن��ث��ُر وج��ل��س��ت
ذم��ي��ِم غ��ي��َر م��رَّ ع��م��ر وش��ب��اب م��دن��ٍس غ��ي��َر م��ات ل��ح��ب ل��ه��ف��ي
ك��ري��ِم ص��ف��َح وص��ف��ح��ُت ل��ه��م ع��ه��دي أخ��ْن ول��م وال��رف��اُق األح��ب��ُة خ��ان
أدي��م��ي ال��م��م��ضِّ ل��ل��ش��وِك أس��ل��م��ت ال��ذي أن��ا ال��ض��ع��ي��ُف ال��ع��ش��ُب اي��خ��ي��ُف��ن��ي
ه��م��وم��ي ك��ب��ري��اءُ وت��خ��ف��ُق ش��م��م��ي م��ك��ان��ه ي��دق ق��ل��ب��ي ون��ى وإذا
وخ��ص��وم��ي وح��واس��دي ب��ه��ا زم��ن��ي م��ت��ح��ديً��ا ج��ع��ب��ت��ي ألح��م��ل إن��ي
ع��ظ��ي��ِم رح��اِب ف��ي ي��وًم��ا ب��ال��ذل ان��ح��ن��ى م��ا رأًس��ا ال��ل��ه ل��ع��رش أح��ن��ي
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اذكري

س��ع��داءَ ك��ن��ا ك��ي��ف ال��م��س��اءَ ذاك اذك��ري
ال��ش��ق��اءَ ع��ن��ك وم��ح��ا ��ا ه��مٍّ ع��ن��دَي ي��دْع ل��م
وش��اءَ ش��ئ��ِت ع��ن��دم��ا ص��ف��اءً ال��دن��ي��ا م��أل
أس��اءَ ك��ان ب��ع��دم��ا إل��يْ��ن��ا ال��ده��ُر أح��س��ن
ال��س��م��اءَ ف��ظ��لَّ��ل��َن ـ��ُب ـْ ال��س��ح�� أق��ب��ل��ت ك��ل��م��ا
ب��ط��اءَ ي��ت��ه��ادي��َن غ��ائ��م��ات ق��ات��م��ات
وأض��اءَ ف��ت��ج��ل��ى ب��ع��ي��د م��ن ن��ج��ٌم الح
وج��اءَ األرِض ع��ل��ى ح را ق��م��ٌر وت��ص��ّدى





رسائلحمرتقة

آالم��ه��ا م��ن وف��رغ��ُت وان��ط��وْت ال��ص��ب��اب��ُة ذوت
ج��ام��ه��ا ب��ق��اي��ا م��ن ي��ا ال��م��ن��ا أل��ق��ى ل��ك��ن��ن��ي
وزح��ام��ه��ا ب��ح��ش��ده��ا ُت ال��ذك��ري��ا إل��يَّ ع��ادت
ظ��الم��ه��ا ع��ص��ي��ب ق��ن��ي أرَّ ل��ي��الء ل��ي��ل��ة ف��ي
أح��الم��ه��ا ف��ي ك��ال��ط��ف��ل, ح��ب��ه��ا رس��ائ��ل ه��دأت
م��ن��اِم��ه��ا ش��ه��يَّ ذاق��ت وال رَق��َدت ال ف��ح��ل��ْف��ت
ح��ط��ام��ه��ا ع��زي��ز ف��ي ع��ى ت��ر ال��ن��ار ف��ي��ه��ا أش��ع��ل��ت
ل��خ��ت��ام��ه��ا ب��دئ��ه��ا م��ن ح��ب��ن��ا ق��ص��ة ت��غ��ت��ال
ض��رام��ه��ا ص��م��ي��م ف��ي ـ��ب��ي ق��ل��ـ ورم��ي��ت أح��رق��تُ��ه��ا
غ��رام��ه��ا رم��اد ع��ل��ى اآلدِم��يُّ ال��رم��اد وب��ك��ى





الغريب

م��ن��ف��رُد ال��دي��اِر غ��ري��ُب إن��ي ت��ب��ت��ع��ُد ك��ي��ف ال��ب��ع��د ق��اس��َي ي��ا
غ��ُد؟ ل��ق��اك وم��ن م��نِّ��ي وأي��ن غ��ًدا ُق��ْل��ت ف��ي��ك ال��ي��وُم خ��ان��ن��ي إن
ت��رت��ع��ُد ال��ظ��ن��ون ف��ي��ه��ا ت��ك��اد ل��ن��اظ��ره��ا ه��وٌة غ��ًدا إّن
األب��ُد خ��ي��اَل��ُه أخ��ف��ى أف��ي��ك أس��ائ��ل��ه��ا ع��م��ِق��ه��ا ف��ي أط��ل
وي��ُد رح��ي��م��ٌة ش��ف��اٌه ب��ه ص��ن��ع��ْت ال��ذي م��ا ال��ج��رَح الم��س ي��ا
أب��ت��رُد ال��ل��ه��ي��ب ب��ه��ذا أن��ي وأع��ج��بُ��ه ل��ًظ��ى ض��ل��وع��ي م��لء
ال��غ��ِرُد ق��ل��ب��َي غ��نَّ��اك وح��ي��ث م��ج��ل��س��ن��ا ك��ان ح��ي��ث ت��ارك��ي ي��ا
س��ع��دوا؟ أم ال��ح��ادث��اُت أْش��ق��تْ��ه��ُم ج��م��وِع��ه��ُم ف��ي ال��ن��اس إل��ى أرن��و
ص��ع��دوا؟ أم ه��اب��ط��ي��ن روا وغ��وَّ اح��ت��ش��دوا؟ ب��ه��ا ه��ُم أم ت��ف��رق��وا
أَح��ُد زح��اِم��ه��ْم ف��ي ل��ي ف��ل��ي��س س��ك��ن��ي ي��ا ت��ع��ال غ��ري��ٌب إن��ي





الفراق بعد

وس��م��ع��ي ب��ص��ري م��ن أَح��بُّ وأن��ت ح��ي��ات��ي ُم��ن��ى أن��ِت أه��واِك أج��ل!
ون��ب��ع��ي إل��ه��ام��ي ك��ان ق��د ه��ًوى أن��س��ى ل��س��ت ك��ال أن��س��اِك؟! وه��ل
درع��ي األي��اُم ت��ن��زُع أن��ا ف��ه��ا درًع��ا ع��ن��ِك ال��ت��ص��ب��ِر م��ن ل��ب��س��ت
دم��ع��ي ورأي��ِت م��ح��ب��ت��ي ع��رف��ِت س��رٍّا ع��ن��ك أورِّي ل��س��ت أن��ا وه��ا
ن��زِع خ��ل��ج��اُت خ��ف��وَق��ه ك��أن ف��ؤادي وغ��دا ق��وت��ي ت��الش��ت
ف��أن��ع��ي أي��ام��ي س��وَد وأن��ظ��ُر ض��ل��وع��ي ف��ي ف��ي��رق��ص أب��ش��ره
زرع��ي ال��ي��أِس ح��ي��اض ع��ل��ى وم��ات ط��ب��ع��ي وغ��اض ال��خ��ي��اُل ن��ض��َب وق��د
ج��م��ع ك��ل ف��ي غ��رب��ت��ي وأح��م��ل ح��ش��ٍد ك��ل ف��ي وح��دت��ي أُج��رج��ُر

∗∗∗
رف��ق��ا ال��ل��َه ي��س��أل أن ح��ت��ى ي��ق��در ال وال��ل��ه ف��ص��ار م��زََّق��ت��ه
غ��رق��ى أم��ان��ي��ِه ل��ه ردت ص��ارع ك��ل��م��ا ل��ج��ٍة ب��ع��د ل��ج��ٌة
أْف��َق��ا ل��ل��ن��واظ��ر ي��ب��ِق ول��م ال��ش��م��س ح��ج��ب ف��ي��ل��ٍق ب��ع��د ف��ي��ل��ٌق
زرق��ا ت��ط��ع��ن ال��ع��ذاب وس��ن��اُن ح��م��را ت��غ��زوه ال��غ��روب وس��ن��اُن
… س��ح��ق��ا ت��س��ح��ُق األق��داِم وث��ق��اُل زح��ًف��ا ت��زح��ُف ال��ظ��الِم وج��ي��وُش





املآب

عكازتني، يحمل الساق مكسور إليها ورجع مريًضا، مرص من الشاعر خرج
األبيات. بهذه مرص الشاعر استقبل بورسعيد عىل السفينة أرشفت فلما

رف��اق��ي ي��ا م��ص��ٌر ت��ل��ك رف��اق��ي! ل��ع��ي��ن��ي م��ص��ٌر ب��دت وق��د ه��ت��ف��ُت
وث��اق��ي ش��دَّت وق��د وت��ج��ذب��ن��ي ج��ن��اح��ي ه��اض��ت وق��د أت��دف��ع��ن��ي
س��اق��ي أج��رُّ ال��دي��ار إل��ى وع��دُت ه��م��ي أج��ّر ال��دي��اِر م��ن خ��رج��ُت





األوتوجراف يف

ه إىل ن من

أك��ت��ب��ا أن ت��ري��دي��ن وم��اذا ج��ن��ت��ي ي��ا ال��ك��ت��اب��َة ط��ل��ب��ِت
غ��ي��ب��ا م��ا ي��ع��ل��م وق��ل��ب��ك ع��ل��ي��ِك خ��اٍف ال��ج��وان��ح ف��ي وم��ا
ال��رب��ى ف��ي م��ا أن��ض��ر وأن��ِك ال��رب��ي��ُع أن��ت أن��ِك س��أك��ت��ب
ال��ص��ب��ا وح��ل��ُم ال��ش��ب��اِب وف��ج��ُر ال��ف��ري��ُد ال��ج��م��اُل أن��ت وأن��ِك
… ال��م��غ��رب��ا ذك��رِك ع��ل��ى وأط��وي ال��ص��ب��اح ع��ن��د ب��اس��م��ِك أه��ل��ل





الزمن شكوى

أح��داق��ي ت��ح��ت س��واٌد ه��ذا ال��ب��اق��ي ع��م��رَي م��ن وي��ل��ت��ا ي��ا
إش��راِق! ِزي ف��ي م��غ��رب م��ن واع��ج��ب��ي ال��ش��ي��ب ب��ي��اُض ه��ذا
م��ه��راِق ال��ك��أس ف��ي دٍم وع��ل��ى م��ع��رب��دٍة ك��أٍس ع��ل��ى وي��ل��ي
ب��رَّاِق ال��ل��م��ح��اِت م��ت��أل��ِق وع��ل��ى خ��ادٍع س��راب وع��ل��ى
وأع��ن��اِق ب��ه��ام��اٍت م��ال��وا ن��ف��ٍر ع��ل��ى ب��ه ال��زم��ان ط��اف
ال��س��اق��ي أي��ه��ا ال��ن��دام��ى م��ات س��ك��روا ت��ظ��ن��ه��م وأن��ت ُص��رع��وا
إره��اق��ي ال��ده��ر خ��ط��وُب م��ل��ك��ْت وال ال��ك��الَل أش��ك ل��م ده��ر ي��ا
أخ��الق��ي ب��ص��ف��اء وق��ت��ل��ت��ه��ا ��ت��ه��ا ب��ِع��فَّ أي��ام��ي ع��ذب��ت
وأوراِق! زه��ر م��ن ��رت ن��ضَّ وك��م س��ق��ي��ت! وك��م غ��رس��ت! ك��م ي��ا
وإغ��داق��ي إق��الل��ي س��يَّ��ان م��ج��دب��ٌة واألرُض ح��ي��ل��ت��ي م��ا
ِق خ��الَّ ب��ن��ي��ان وب��ن��ي��ت��ه��م ف��ان��ح��دروا رف��ع��ت ال��ذي��ن أي��ن
إلم��الِق ص��اح��ِب��ه��ا وم��آل ك��س��َدْت ب��ض��اع��ٌة ال��وف��اءَ إن
وإش��ف��اق��ي ب��م��غ��ف��رت��ي م��ن��ي ظ��ف��روا ف��ق��د أغ��ن��ْم ل��م ك��ن��ُت إن
إح��راِق َك��ّي وي��ك��وي ��ي ح��سِّ ل��ي يُ��ل��ه��ب وال��ج��رح ل��ك��ن��ن��ي
ب��م��ي��ث��اق��ي أع��ب��ث ل��م ووف��يْ��ُت ع��ب��ث��وا أن��ه��م أن��س��ى ه��ي��ه��ات





الورى كل

أح��ب��ْك ال��ذي ال��وح��ي��د أن��ا ح��ب��ْك ي��دَّع��ون ال��ورى ك��ل
ج��ن��ب��ْك ال��ع��ب��اِب ق��رع ي��ق��رع ش��وٍق اض��ط��راُب ف��ي��ه ص��دُرك
ق��ل��ب��ْك؟! ال��غ��ادري��ن وت��س��ك��ن م��ك��ان��ي ب��ه ت��خ��ل��ي ف��ك��ي��ف
خ��ط��ب��ْك ب��ال��س��اع��دي��ن ل��م��س��ت اش��ت��ي��اٍق ع��ل��ى اع��ت��ن��ق��ن��ا ل��م��ا
ذن��ب��ْك غ��ف��رت ح��ب��ي ب��ق��در ل��ذن��ب ت��ع��ت��ذر ال ت��ع��ال

∗∗∗
ص��دي��ق وال ح��ب��ي��ب ب��ال ال��ط��ري��ق ال��م��ت��ع��ب ع��ل��ى ط��ال
ال��غ��ري��ق ي��رح��م ال وال��م��وج ��ى ال��م��رجَّ ال��ش��اط��ئ ب��ع��د ق��د
ض��ي��ق ال��ف��َس��اح ال��رح��اب وف��ي ل��ي��ٍل ج��ن��ح ال��ن��ور واض��ح ف��ي
ال��ع��ق��ي��ق أي��ه��ا ول��ت��ت��ئ��ْد م��ه��ًال ال��غ��روِب أرج��وان ي��ا
أري��ق ال��ت��ي دم��ائ��ي ع��ل��ى أم��ش��ي ف��ص��رت ع��م��ري ص��ب��غ��ت

∗∗∗
اغ��ت��راْر ب��ك ل��ي م��ا ع��ل��ي��ه ت��ت��رى وال��ف��ص��ول م��س��رًح��ا ي��ا
ق��ص��اْر وال ط��واٍل وال ِب��َش��رٍّ وال ب��خ��ي��ر ف��ال
اص��ط��ب��اْر خ��ان��ن��ي وال ك��ال ت��ول��ى ل��م��ن ع��ه��دي خ��ن��ت م��ا
م��زاْر وال ل��ق��اء ب��ال ت��س��رُّ ال��ت��ي ال��ل��ي��ال��ي أي��ن
س��ت��اْر إن��ه أق��ْل ول��م ي��م��ّر!ُ م��ش��ه��د ذا ق��ل��ت ك��م
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∗∗∗
ال��م��ق��اْم ت��م��ث��ال��ه��ا إن��ي رس��ٌم ل��ل��م��ش��ج��ي��اِت ك��ان إن
وال��ك��الْم ال��دم��ُع ج��م��د ق��د ش��ك��اٍة وال دم��وع ب��ال
ال��رخ��اْم ف��ي ال��دم��ع ت��ن��ش��د ال ال��م��آق��ي ف��ي ال��ح��زن ط��ال��ب ي��ا
س��ج��اْم دم��ُع��ه��ا ش��ف��ه م��ن م��ري��ٍر أخ��رٍس م��ن وخ��ذُه
اب��ت��س��اْم دم��ع��َة رأى ذا م��ن ب��ك��ائ��ي ب��ك��ى ق��د ف��ٌم ف��ه��ل
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شعرية صور





راقصة

رائ��َع��ا ح��س��نً��ا ال��ف��نُّ ه��ا ك��س��ا ل��ع��اري��ة ع��ج��بً��ا
ن��اص��َع��ا ب��ي��اًض��ا ن��تُ��ه ب��ن��ا ��ت��ه��ا وشَّ س��م��راء
ب��راق��َع��ا ال��غ��م��ام ف��ي ـ��ن ك��س��ي��ـ ق��د ال��ف��رائ��د ش��ب��ه
الم��َع��ا ن��ص��ًف��ا وج��ل��ون ال��دج��ى ف��ي ن��ص��ًف��ا خ��بَّ��أن
وم��رات��َع��ا؟ م��الع��بً��ا ء ال��ظ��ب��ا ودي��ان أي م��ن
م��َع��ا ف��ن��ون��ه��م��ا وم��ن األل��م��ب، وم��ن ع��ب��ق��ٍر، م��ن
ج��ائ��َع��ا وخ��ص��ًرا ل��ن��ا ال��ث��دي ري��ان ت��ب��دي��ن
ال��واس��َع��ا ال��رح��ي��َب ـ��ك��وَن ال��ـ ي��ش��ب��ه ك��ونً��ا وت��ري��ن
ج��ام��َع��ا ال��م��ح��اس��ن ـ��ت��ل��ف م��خ��ـ اإلب��داع م��ت��غ��اي��ر
واق��َع��ا أو ط��ائ��ًرا ـ��ق ال��م��ح��لِّ��ـ ال��ط��ي��ر خ��ف��ة ل��ك
راج��ع��ا أو م��ق��ب��ًال ـ��لِّ��ي ال��م��ج��ـ ال��ب��ط��ل خ��ف��ة ل��ك
م��س��ارع��ا ل��ل��ق��اءِ ـ��ئ��ًدا،وح��ي��نً��ا م��ت��ـ ل��ل��خ��ص��م م��ت��م��ه��ًال





اجلميل الصنم

ِل��َم��ا ال��ش��ك��وى ه��ذه ال��م��ع��ذب ال��ش��اك��ي ق��ل��ب��ي ي��ا
ي��ت��ن��س��م��ا أن ل��ل��م��س��ج��ون وآن ال��ف��راُر ح��ان
ي��ت��ك��ل��م��ا أن ل��ل��م��وت��ور وآن ال��ح��س��اُب ح��ان
ت��ت��ع��ل��م��ا أن ال��ي��وم آن ال��ن��وَّاح ط��ف��ل��َي ي��ا
ال��دم��ى ل��م��رت��خ��ص ت��ب��ذل��ه ال��دم��ع ل��غ��ال��ي أس��ف��ي
م��ع��دم��ا دم��وع��ك م��ن ح��ت��ى ورج��ع��ت أف��ن��ي��ت��ه
ت��ب��س��م��ا ف��ت��ب��ك��ي��ّن ع��ز ال��دم��ع اف��ت��ق��دت ف��إذا
وال��دم��ا ال��م��دام��ع م��ن ال��م��ص��وغ ال��ع��رش ع��ل��ى ت��ب��ك��ي
ي��ت��ه��ك��م��ا أن ي��ك��اد ال��ج��م��ي��ل ال��ص��ن��م ع��ل��ى ت��ب��ك��ي
ال��س��م��ا ب��أل��وان م��ص��ب��وًغ��ا األرض ت��راب ت��ب��ك��ي





فنيسيا يف الليل

ص��ب��اح ل��ي��ٍل ك��ل ف��ي��ه��ا! ل��ي��َل ال ال��ب��الد ه��ذي أع��ج��ب م��ا رب ي��ا
ال��ج��راح إال ت��ن��ب��ت ال وم��ص��ر ِض��م��اد ح��م��اه��ا ف��ي وج��ٍه وك��ل





شكوك

أل��ِم م��ن داري��ت م��ا وي��ع��ل��م م��ن��ي م��وض��ع��ه أي��ن ي��دري ال��س��ه��م رام��ي ي��ا
وال��ن��دِم ال��ح��بِّ ب��ن��دوب م��ن��ق��وش��ة ب��دٍم م��وس��وم��ة س��اح��ٍة ف��ي رم��ي��َت
وال��ع��دِم ال��م��وِت ف��راُغ ال��ق��ب��ور ص��م��ت ص��ام��ت��ٌة وه��ي م��ن��ه��ا ي��خ��دع��نَّ��َك ال
م��ل��ت��ئ��م! غ��ي��ر ع��ل��ي��ه��ا اإلب��اءِ ج��رح ان��ط��ب��ق��ت إذا ج��راح��اٍت ش��ف��اه ف��ك��م
ل��م��ن��ت��ق��ِم ف��ي��ه م��وض��ع م��ن ي��ب��َق ل��م ب��ه ع��ص��ف��َت ق��ل��ب م��ن ان��ت��ق��ام��ك ف��ي��م
م��ض��ط��رم! ج��وف ف��ي ب��ج��م��رت��ه ت��رم��ي ب��رٍم ج��وى م��ن س��خ��ٍط ل��ذع��ة وف��ي��م





النسيان

م��ب��ت��س��م��ا األي��اَم واس��ت��ق��ب��ل األل��م��ا ف��ودِّع ال��ش��ف��اءُ ح��ان
ق��دم��ا م��ب��ارٌك ال��ي��دي��ن ح��دُب ب��ن��ا ح��ل ال��س��ل��وان م��ن ض��ي��ٌف
ال��ظ��ل��م��ا وي��ذرُع ال��غ��ي��وَب ي��ط��وي ق��دم��ا ال��ذي ال��ض��ي��َف ت��رى م��ا أو
ال��ن��دم��ا وت��غ��س��ُل ال��ع��ذاَب ت��م��ح��و ي��ق��دم��ه��ا ك��أٌس ك��ِف��ِه ف��ي
ظ��م��ا أي ش��رب��َت ع��ل��ي��ك ل��ه��ف��ي ث��م��ال��تَ��ه��ا ت��رح��ْم وال ف��اش��رْب
ال��ع��رم��ا س��ي��ل��ه ألح��م��د إن��ي ي��غ��م��رن��ي ال��ن��س��ي��ان م��ن ف��ي��ض
ال��ع��دم��ا أع��ان��ُق ح��ي��ن ف��رح��ان ي��غ��م��رن��ي ل��ل��م��وج م��س��ت��س��ل��ًم��ا





املساء

ال��ك��ب��رى وق��ص��ي��دت��ي آي��ت��ي ي��ا ال��ص��ادي ال��م��ت��ل��ه��ِف غ��ل��ة ي��ا
ال��ذك��رى ه��ذه اس��ت��ع��ادة إال زاِد م��ن ل��ديَّ ت��رك��ت م��اذا
خ��ل��دي ف��ي األي��ام ع��ل��ى أب��ق��ى وم��ا ال��ع��ب��ق��ري ل��ل��م��س��اء ي��ا
ي��دي ط��وُع ال��ج��ب��ار وج��م��ال��ك وظ��م��ا ل��وع��ًة ��ا ش��فَّ ش��ف��ت��اك
األب��ِد إل��ى ن��م��ش��ي ل��و ون��ودُّ ب��ن��ا ال��ط��ري��ُق ط��ال وق��د ن��م��ش��ي
أح��ِد ب��ال وغ��دْت ك��ط��ري��ق��ن��ا ل��ن��ا ال��ح��ي��اة خ��ل��ِت ل��و ون��ودُّ
ع��م��الق��ا األوه��ام م��ن ق��ص��ًرا م��اض��ي��ن��ا أن��ق��اض ع��ل��ى ن��ب��ن��ي
ب��راق��ا األح��الم م��ن وش��ي��ا أم��ان��ي��ن��ا م��ن ن��ن��س��ج ون��ظ��ل
خ��ف��ي ال��ظ��ن��ون خ��ل��ف م��ورد م��ن ل��ي وت��م��ألُ أس��ق��ي��ه��ا وأظ��ل
ك��ت��ف��ي ع��ل��ى م��ال��ت وت��رن��ح��ت األم��ِل م��ن س��ك��رت إذا ح��ت��ى
دم��ه��ا ف��ي وه��واي اغ��ت��دت ح��ي��ث م��ع��ه��ا م��غ��ت��د ب��أن��ي ح��ل��ف��ت
ف��م��ه��ا ع��ل��ى م��ي��ث��اق��ي وط��ب��ع��ت أدم��َع��ه��ا ب��ال��ق��ب��الت ف��م��س��ح��ت





عذاب

ت��غ��ف��را؟ أن ي��ح��ْن أل��م أس��أت ه��ب��ن��ي وك��ّف��را إل��ي��ك ذن��ب��ي م��ح��ا أل��م��ي
ال��ورى وأن��ي��اِب ال��دن��ي��ا ل��م��خ��ال��ب ت��رك��تَ��ه��ا وأن��ت م��م��زق��ٌة روح��ي
ب��ع��ث��را م��ا أش��الئ��ه��ا م��ن ج��ّم��ع��ت أدرك��ت��ه��ا ول��و م��م��زق��ٌة روح��ي
م��س��ت��ن��ص��را؟ وأرت��م��ي إل��ي��ه أح��ب��و م��وض��ع ح��ب��ك ظ��ل ف��ي ل��ي ل��ي��س أو
أش��ه��را؟! ل��ق��ائ��ك ع��ن اص��ط��ب��اري ك��ي��ف س��اع��ة ل��ق��ائ��ك ع��ن أص��ب��ر ك��ن��ت م��ا
ف��ك��درا ال��س��م��اء وج��ه إل��ى وم��ض��ى ُع��ب��وس��ة ال��ج��م��ي��َل ال��ث��غ��َر ب��ّدل م��ن
ال��ك��رى م��م��ت��ن��ع س��أم��ان ال��دج��ى ت��ح��ت ت��رى ال ع��ي��ن��ك األق��دار! ه��ات��ه ي��ا
الش��ت��رى ج��م��ي��ًع��ا وال��دن��ي��ا ب��ال��ع��م��ر ق��ط��رًة األح��ب��ُة ب��اع ل��و ظ��م��آن،
ال��ذرى ف��ي ال��م��ح��ل��ق ال��ش��ادي غ��ري��دك ب��ف��ت��ك��ه��ا واس��ت��ع��ز ج��راح��ك اخ��ف��ي
ال��ث��رى إل��ى ال��م��م��ي��ُت ال��ج��رُح ف��ي��ج��ره وي��ع��ت��ل��ي ال��ب��ع��اد ع��ل��ى إل��ي��ك ي��رن��و
م��س��ت��ك��ب��را ي��وَم��ه ي��الق��ي ول��ق��د ب��إب��ائ��ه م��ع��ذٌب وه��و ع��اش ق��د
درى؟! وم��ا ع��ل��يَّ ال��ج��ان��ي أي��ه��ا ي��ا ت��ج��ل��دي وط��ول ك��ت��م��ان��ي ح��ت��ام
وال��خ��ن��ج��را؟ وال��دم��ا ج��رح��ي ألري��ك م��رًة رح��اِب��ك إل��ى ال��م��آب وم��ت��ى





الرساب ملحمة





الصحراء الرسابيف

ال��ظ��م��اء ال��م��ش��ردون وال��ح��ي��ارى وال��ص��ح��راء ال��خ��ؤون ال��س��راب
خ��الء وأخ��رى أق��ف��َرت س��ن��ة ل��ي��اٍل إث��ره��ن ف��ي ول��ي��اٍل
وال��ُخ��َل��ص��اء ال��رف��اق وت��ول��ى ال��م��اء وش��ح ب��ه��ا زادي ق��لَّ
وال��ب��رح��اء ال��س��ق��م وج��ن��اح��اي ارت��ح��ال��ي ال��ح��ب��ي��ب ل��ل��ن��ازح ك��ي��ف
ال��ب��ط��اء؟! ال��م��ق��ي��دات وُخ��ط��اي ال��دوام��ي ال��م��س��ت��ن��زف��ات وج��راح��ي
ال��ه��وج��اءُ وال��ع��واص��ف ب��ه ال��ي��م ع��ب��ث ف��ق��د زورق��ي أدرك��ي
ال��خ��رس��اءُ وال��الن��ه��اي��ة ح��ش ال��م��و واألف��ق ال��ع��ري��ض وال��ع��ب��اب
ال��ف��ض��اءُ ه��ذا وال��س��ج��ن ف��أم��س��ى ض��اق ق��د ل��ل��ع��ي��ن ي��ح��د ال أف��ق
إغ��ف��اءُ ب��ه��ا وم��ا ك��لَّ��ت ـ��ن��ج��م ال��ـ وع��ي��ن ال��ص��ب��اح ت��رق��ب س��ه��رت
رج��اءُ؟! ل��ق��ل��ب��ي ي��ع��د ول��م��ا أرج��و ال��ذي م��ا ت��رق��ب��ي م��ن ع��ج��ب��ي
… إص��غ��اءُ ط��ارق ك��ل إل��ى ل��ي ف��ي��ه ال��م��س��ام��ع م��ره��ف وأن��ا

∗∗∗
إن��ض��اءُ ال��س��رى ف��ي ال��ق��ف��ر ع��ل��ى ت��ط��واٍف ب��ع��د ال��ت��ق��ى ك��م��ا ال��ت��ق��ي��ن��ا
وج��اءُوا ال��ل��ه��ي��ب ع��ل��ى وراح��وا ك وال��ش��و ال��دم ع��ل��ى ش��وط��ه��م ق��ط��ع��وا
ون��ج��اءُ ورح��م��ٌة وس��الٌم أم��ن ذراع��ي��ك أو ذراع��يَّ ف��ي
واح��ت��م��اءُ وع��ص��م��ة ح��ص��ن رَي ص��د أو ال��م��ع��ذب ص��درك وع��ل��ى
األص��داءُ! ل��َي م��غ��ن��م ب��ال ف��ت��رت��د ال��ت��ن��ائ��ي ف��ي أن��ادي��ك ك��م



ناجي إبراهيم شعر

ال��دم��اءُ ل��ديَّ ح��س��رة ع��ل��ى ب ف��ت��ن��س��ا دم��ائ��ي ف��ي وأن��ادي��ك
ال��ن��داءُ ي��س��ت��ج��اب أن إال أط��م��ع وم��ا ال��ت��دان��ي ف��ي وأن��ادي��ك
أس��م��اءُ ت��ع��ددت م��ه��م��ا ـ��م��اء األس��ـ أج��م��ل أن��ه ال��ع��ذب ب��اس��م��ك
ال��ق��ض��اءُ وي��رم��ي ق��وس��ه��ا ع��ن األق��داُر ت��ن��ط��ل��ق ت��ب��ي��ن ال ل��ف��ظ��ة

∗∗∗
غ��ن��اءُ وروض��ة وط��ي��ر ـ��د وت��غ��ري��ـ ن��اي ال��ش��ف��اه ب��ي��ن وه��ي
األن��ب��اءُ وت��ح��ش��د ف��ي��ه��ا ـ��ب��اُب األح��ـ ت��ذك��ر ق��ص��ٌة ال��ط��رس ف��ي وه��ي
ف��ل��ق��اءُ ف��م��وع��د ف��اش��ت��ي��اق ف��ات��ف��اق وق��ف��ة ث��م ص��دف��ة
ال��ه��ن��اءُ ي��ط��وُل وال ف��ي��ه ي��ك��م��ل ال ال��س��ع��ادِة م��ن ف��ق��ل��ي��ٌل
ال��ش��ه��داءُ وق��وده ف��ج��ح��ي��م ف��اح��ت��راق ف��ل��وع��ة ف��ح��ن��ي��ن
ال��ش��ت��اءُ ي��ح��ي��ن ح��ت��ى وان��ت��ظ��اري ولَّ��ى ال��ع��م��ر وأج��م��ل ب��ق��ائ��ي م��ا
واإلع��ي��اءُ ال��ك��الل ع��ل��ي��ه ر ال��ن��و ش��اح��ب م��ره��ًق��ا ال��ف��ج��ر ي��ط��ل��ع
ال��م��س��اءُ ي��ح��ي��ن أن ق��ب��ل م��ن ال��ل��ي��ل وح��ل ال��م��س��اءُ دب وب��ن��ف��س��ي

∗∗∗
رواءُ وف��ي��ه روع��ة ل��ه ـ��ر ال��زه��ـ م��وك��ب ف��ي ك��ال��رب��ي��ع زرت��ن��ي
وال��ذك��اءُ ع��ن��ده ال��س��ح��ُر وال��ت��ق��ى ف��ي��ه ال��ح��س��ُن أوم��ض ال��وج��ه ول��ك
ال��ص��ه��ب��اءُ ش��ح��وب��ه��ا ت��ج��ل��و م��ان ول��ل��ن��د خ��م��ر ك��ظ��ل وش��ح��وب
ي��ش��اءُ م��ا ق��درة م��ن ف��ي��ه ال��ص��ان��ع أودع أت��ل��ع��ا ال��ج��ي��د ول��ك
ال��ض��ي��اءُ ف��ي��ه وُص��بَّ ب��ورد ـ��ر ال��ف��ج��ـ وش��ع��ش��ع��ه م��رم��ر م��ن ق��د
ال��ش��م��اءُ وال��ذرى ال��س��م��اوات ن��ف��س��ي ت��ص��ط��ب��ي ال��ذي ال��ط��ائ��ر وأن��ا
ال��داءُ وع��اش ال��ج��ان��ي وولَّ��ى ن��ي ف��أدم��ا رم��ان��ي ص��ائ��د راش��ن��ي
ال��ب��ق��اءُ ل��ي ي��ط��ْب ت��س��ل��م��ي وإن ي��ب��َق ف��إن ال��ك��ب��ي��ر، ب��ال��ه��وى م��رح��بً��ا
ال��ف��ن��اءُ إل��ي��ه��ا ي��رت��ق��ي وال ت ال��م��و ت��ه��زم ال��ت��ي ال��ق��م��ة ف��ه��و
واألح��ي��اءُ ال��ح��ي��اُة ف��ي��ه تُ��ع��رض م��س��رًح��ا ك��أم��ِس��ه ي��وم��ي م��ّر
األزي��اءُ ت��ب��دل ول��ك��ن ـ��ًرا وت��ف��ك��ي��ـ ق��ل��بً��ا ك��ال��ق��دي��م آدم
ح��واءُ ن��ف��س��ه��ا غ��ي��ر ل��ب��س��ت ي��وم ذات وال ط��ب��ع��ه ي��ح��ْل ل��م
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الصحراء يف الرساب

ال��ج��وف��اءُ وال��ش��ه��رة ورب ن وق��رب��ا ق��دس ال��م��ع��ب��ود وال��ن��ض��ار
إغ��راءُ ب��ري��ُق��ه��ا واألم��ان��ي اق��ت��ت��اٌل ع��ل��ي��ه ال��ف��ان��ي وال��ح��ط��اُم
واأله��واءُ ل��ل��ذات وال��ري��اح س��ف��ي��ن إث��ر ت��م��ر وس��ف��ي��ن
ال��ح��ك��م��اءُ رم��وزه��ا ف��ي ت��ع��ب��ت رح��اٌب ال��م��ح��ج��ب��اُت وال��غ��ي��وُب
… ال��ص��م��اءُ وال��ص��خ��رة ال��م��رج��ى وال��ش��ط ال��م��ؤم��ل ال��م��رف��أ ع��ن��ده��ا
ال��س��م��اءُ ف��ي��ه ت��زف ب��ه��ي��ج ل��ي��ٌل وأت��ى ك��أم��س��ه ي��وم��ي م��ّر
ال��ض��ي��اءُ ف��ي��ه ي��س��ت��ح��م ق��دح ن��ج��م ك��ل ع��رس��ه��ا، ف��ي��ه ج��ل��ت ق��د
وام��ت��الءُ ت��ج��دٌد ف��ي��ه��ا ـ��داِح ول��ألق��ـ ال��س��الف ت��س��ك��ب ت��زل ل��م
وال��ن��دم��اءُ ال��ب��س��اط وأغ��ف��ى ن ن��ع��س��ا ال��ح��ان ه��وم ح��ت��ى ت��زل ل��م
وج��الءُ ب��ه��ا روع��ة ل��ه ي��ق��ظ��ان، ال��ل��ي��ل ج��ان��ب ف��ي ن��ج��م غ��ي��ر
واإلي��م��اءُ ال��وم��ي��ض وم��ن��ه ق ال��ش��و ل��ه م��ن��ي ال��ح��ب��ي��ب ن��ج��م ذاك
ال��ورق��اءُ! غ��ص��ن��ه��ا ف��رِع ع��ل��ى غ��ن��ت ك��م��ا ب��ال��ح��ن��ي��ن أغ��نِّ��ي��ِه ك��م
واح��ت��ف��اءُ ف��رح��ة ب��ال��ض��ي��ف ف��ي��ه وص��دري ان��ت��ظ��اٍر، ف��ي وذراع��َي
… اه��ت��داءُ ف��ي��ه��ا ل��ل��غ��ري��ب ف��ع��س��ى ض��ل��وع��ي ن��ار ل��ل��غ��ري��ب م��وق��ًدا

∗∗∗
ارت��ق��اءُ ذراك إل��ى وم��ال��ي ك م��س��را وب��اع��دت خ��ل��ي��ت��ن��ي ل��َم
واإلب��ط��اءُ ال��م��ط��ال ه��ذا ف��ي��م ت��دع��ن��ي ال س��ن��ا م��ن ف��ي��ك ب��ال��ذي
ال��ن��ع��م��اءُ ب��ع��دك م��ن اخ��ط��أت��ن��ي ب��ح��ظ��ي ذه��ب��ت وق��د ت��ران��ي م��ا
ب��ي��ض��اءُ ي��ٌد وال ل��م��س��د ف��ض��ٌل ف��ال ال��ج��م��ي��ُل ب��ع��دك وان��ت��ه��ى
ال��س��م��ح��اءُ وال��غ��رة ط��رٍّا ـ��س��ان واإلح��ـ رك��اب��ك ف��ي ال��ح��س��ن وم��ش��ى
اآلالءُ ب��ان��ط��وائ��ك ف��ان��ط��وت ع��ن��دي ال��ده��ر ي��َد ك��ان��ت ح��س��ن��ات
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البحر الرسابعىل

أن��ب��اءُ، ل��ي��الك ع��ن ل��ق��ل��ب��ك وال ج��اءوا وال ب��أخ��ب��اٍر راح��وا ال��ق��وم ال
م��اءُ وال ظ��ل ال ال��روُض وأق��ف��ر وغ��ادره��ا ل��ي��ال��ي��ن��ا ال��رب��ي��ُع ج��ف��ا
إرواءُ ال��ق��تَّ��ال ال��ظ��م��أ ل��ذا أم��ا ال��داءُ ب��ي أودى ق��د ال��داء ش��اف��ي ي��ا
إرس��اءُ! ال��ش��ط ف��ي ف��زع ل��م��رك��ب وال ي��ق��رَّ أن ق��ل��ٍب ل��ط��ائ��ر وال
ج��رداءُ ال��ن��ف��ِس ج��ن��ب��ات ف��ي س��وداء م��م��ط��رٍة غ��ي��ر ش��ت��اءٍ س��م��اء ع��ن��دي
خ��رس��اءُ وه��ي ظ��ن��ي ت��خ��دع ول��ي��س آون��ة ه��وج��اء آون��ة خ��رس��اء
إغ��ف��اء ال��ب��ي��داء ع��ل��ى ول��ل��س��واق��ي غ��اف��ي��ة ال��ب��ي��داءُ ت��خ��دع��ن��ي وك��ي��ف
إص��غ��اءُ ال��وه��م ب��إذن إل��ي��ِك ف��ل��ي ل��ي؟ ي��خ��ي��ل ص��وٌت أم ن��ادي��ِت أأن��ِت
إع��ي��اءُ ب��ال��م��ج��روِح ي��ن��ه��ُض وك��ي��ف ب��ه ت��ط��ي��ر م��ا روح��ي ع��ن��د ل��و ل��ب��ي��ك

∗∗∗
وض��وض��اءُ ع��اٍل ص��خ��ٌب ب��ه ل��ه��م واج��ت��م��ع��وا ال��ش��طِّ ح��ول ال��ن��اس ت��ف��رق
أن��ض��اءُ ال��ش��ط رم��ال ف��ي ك��أن��ه��ْم أم��اك��ِن��ه��م ف��ي ك��س��ال��ى وآخ��رون
ب��غ��ض��اءُ ال��ح��بَّ ت��ت��ح��دَّى أن وق��ب��ل ل��ه��م ال��زم��ان إف��س��اِد ق��ب��ل ال��ورى ه��م
… روح��اءُ ال��ب��ح��ر ك��س��م��اء ف��إن��ه��ا س��ل��م��ت ول��و ب��أح��ق��اٍد ن��ف��وٌس ض��اق��ت
ح��م��راءُ األْف��ِق ف��ي ش��ع��ٌل ك��أن��ه��ا واض��ط��رم��ت ال��ي��وم ذاك ش��م��ُس ت��أل��ق��ْت
أن��ح��اءُ ب��ال��ح��رِّ َص��ِل��يَ��ْت وق��د ل��ن��ا، ن��اح��ي��ٌة ال��ق��ل��ب ظ��ل ال��ظ��ل، م��ن ط��اب��ت
إغ��ن��اءُ م��ن��ك ول��ق��ل��ب��ي وع��ت وم��ا ب��أج��م��ع��ه��ا ال��دن��ي��ا ل��ي أن��ت ب��ه��م، ل��ي م��ا



ناجي إبراهيم شعر

إغ��ف��اءُ ب��ال��ج��ف��ن��ي��ن ال��ح��ل��م وم��دُة س��ن��ٍة ع��ن زاَد م��ا أب��ٌد أن��ه ل��و
إغ��ض��اءُ ع��ن��ك ول��ط��رف��ي وأن��ث��ن��ي ي��س��اورن��ي خ��وٌف وب��ي إل��ي��ك أرن��و
إف��ش��اءُ ال��ص��م��َت ف��إن س��ك��ت وإن م��ن��ت��ف��ٌع ب��ال��ق��ول ف��م��ا ن��ط��ْق��ت إذا
أص��داءُ واألف��ُق ل��ه��ا ح��اٍك وال��ش��طُّ ن��اق��ل��ٌة ف��ال��ري��ُح ل��ف��ظ��ة وأي��م��ا
أِح��بّ��اءُ؟ أن��ا ال��ص��ب��ا ت��دري وك��ي��ف ق��ص��ت��ن��ا األط��ي��اَر ع��ل��م م��ن ل��ي��ل ي��ا
إرج��اءُ ل��ل��ب��ي��ن وم��ا ال��م��غ��ي��ب، إل��ى م��ائ��ل��ًة ال��ش��م��َس رأي��ن��ا أف��ق��ن��ا ل��م��ا
ص��ف��راءُ ال��ت��ودي��ع س��اع��ة ف��ي ش��ه��ب��اء غ��دائ��ُره��ا وان��ح��ل��ت ذوائ��ُب، ش��اب��ت
ِح��ن��اءُ ال��ش��ع��ِر ذي��وِل ف��ي ك��أن��ه ف��خ��ض��ب��ه��ا داٍم ش��ف��ٌق ل��ه��ا م��ش��ى

∗∗∗
ص��ه��ب��اءُ األق��داح ف��ي ت��ن��ف��س ك��م��ا ع��ن��ق��ي ف��ي ال��وج��د ح��ر ت��ن��ف��س م��ن ي��ا
إظ��م��اءُ ال��ري وه��ذا ارت��وي��ت، ف��م��ا ف��م��ه ف��ي ال��وج��د ح��ر ت��ن��ف��س��ُت وم��ن
ظ��ل��م��اءُ ع��ي��ن��يَّ ع��ن ت��واري��ك ول��ن م��ب��ت��ع��د ب��ال��ب��ع��د خ��اط��ري ع��ن أن��ت م��ا
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السجن الرسابيف

وال��ن��ه��اُر ب��اب��ه ال��ل��ي��ُل أوص��د ال��ف��راُر أي��ن ال��ح��ي��اة س��ج��ي��ن ي��ا
ان��ت��ظ��اُر ان��ت��ظ��رت ال��ذي ب��ع��د ل��ي��س ارت��ق��اٌب وف��ي��م ل��ف��ت��ٌة ف��ل��م��ْن
ال��س��ت��اُر ع��ل��ي��ه��ا م��س��دٌل ق��ص��ة وش��ب��اب ه��وى م��ن وال��ت��ع��الت
وال��س��م��اُر ال��ع��واُد ت��ول��ى ق��د ��ى ال��م��س��جَّ ال��ع��ل��ي��ُل ي��ب��ت��غ��ي ال��ذي م��ا
وال��ن��اُر ال��غ��ض��ا ال��م��ض��ج��ع وف��ي ـ��ض ال��غ��م��ـ وام��ت��ن��ع ال��غ��ري��ب ل��ي��ُل ط��ال

∗∗∗
أس��واُر وال ح��ائ��ل ال ل��َك ح��رٍّا ص��ار ب��اب��ه ال��س��ج��ُن وَه��ب
داُر ل��ك ك��ل��ه��ا األرض ف��إذا وس��اًق��ا ��ا ك��فٍّ ع��ن��ك ال��ق��ي��ُد وع��ف��ا
م��زار وش��ط ش��ق��ة ب��ع��دت وال��ت��س��ي��ار؟ ال��رح��ي��ل أي��ن أي��ن
ع��ث��اُر وال��م��ش��ي��ُب ل��س��اق��ي��ك ٌل أغ��ال ب��ال��ي��أس ال��م��ث��ق��الُت وال��خ��ط��ى
اإلع��ص��اُر دوَح��ه��ا واج��ت��اح ـ��نَ��ة ال��ج��نْ��ـ ع��ف��ت إذا ال��ف��ت��ى ان��ت��ف��اع م��ا
ي��ن��ه��اُر ك��ش��ام��خ ت��ت��ه��اوي ح��ب��ي خ��م��ائ��َل أرى ح��ت��ى ع��ش��ُت
واألن��واُر ال��رب��ي��ُع وي��م��وُت ف��ي��ه��ا ال��ح��س��ُن وي��ذب��ل ع��ي��ن��ي ت��ح��ت
ال��ع��ق��اُر وط��اح ك��أُس��ه ب��ق��يَ��ْت ع��ي��ٍش ب��م��وح��ش ال��ف��ت��ى ان��ت��ف��اع م��ا
ال��ب��واُر ي��دور ب��ه��ا س��م ك��أس ال��ن��دام��ى ب��ع��د ال��ب��س��اط وب��ق��اء
وال��دم��اُر ال��ل��ظ��ى رك��ب��ه��ا وف��ي ـ��ش ال��ع��ي��ـ ق��اف��ل��ة وت��ل��ك ان��ت��ف��اع��ي م��ا
واألواُر وال��ض��ن��ى وال��ل��ف��ُح م��ل ال��ش��ا وال��ع��دم ال��ره��ي��ب ال��دم��ار



ناجي إبراهيم شعر

دي��اُر؟ ي��ا م��وع��د دون م��ل��ت��ق��ى ح��ل��ًم��ا ك��ان ه��ل ال��ح��ب��ي��ب دي��ار ي��ا
األق��دار ب��ق��رب��ك ج��ادت ك��ي��ف س��الم ع��ل��ي��ك ال��ج��ن��ى ع��زي��ز ي��ا
اع��ت��ص��اُر ف��ي��ه��ا ال��ع��ن��اَق ك��أن ٌت وأوق��ا وال��ق��ط��وف ال��ك��رم ب��ورك
ال��ث��اُر ال��غ��ري��م ي��ح��ف��ز ك��م��ا ـ��ك اس��ت��ردت��ـ ك��ف��ي أط��ل��ق��ت��ك ك��ل��م��ا
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كاذبة آمال

وال��م��ي��ع��ادا اآلم��ال أك��ذب م��ا ع��ادا خ��ي��ال��ك وال زار ال��ب��رء ال
ُح��س��ادا ع��اب��د ج��وان��ح م��ن ـ��ل��ق ي��خ��ـ ك��ي��ف ب��خ��ي��ل��ة ي��ا ل��ح��ب��ك ع��ج��بً��ا
ِم��ه��ادا ل��ج��ان��ب��يَّ ال��ج��ح��ي��م وأرى ال��م��دى أف��ت��رش ح��ي��ن أله��ت��ف إن��ي
س��ه��ادا ي��ح��س ال م��ط��م��ئ��نٍّ��ا ـ��ف��ى وأغ��ـ س��ال ال��ج��م��ي��ل ال��رأس ع��ل��ى آه��ا
وس��ادا ال��ج��م��ال ل��ه وم��د ي��د ء ال��ه��دو واح��ت��ف��ل األح��الم ل��ه ف��رش��ت
األض��دادا؟ وألَّ��ف ال��غ��ري��ب ج��م��ع ال��ذي ه��ذا م��ا أن��ت؟ م��ا ح��ب��ه��ا، ي��ا
وع��م��ادا! ق��وًة ب��ك م��س��ت��ل��ه��ًم��ا ب��ن��اظ��ري س��م��اك إل��ى أش��رئ��ب ك��م
ع��وادا! ل��ه��ا ش��ب��ًح��ا خ��اط��ري ف��ي ط��اويً��ا ال��س��آم��ة ع��ل��ى أب��ي��ُت ول��ك��م
أرادا ك��ي��ف األق��دار ي��ص��رِّف ء ال��س��م��ا ف��ي ك��ط��ف��ل ب��ي ت��ع��ب��ث ف��أراك
ع��ادا ال��ن��ه��اي��ة واف��ى ال��ه��وى ف��إذا ان��ت��ه��ى ب��دأ ك��م��ا ه��ًوى أق��ول ول��ق��د
م��ي��الدا ل��ح��ب��ن��ا ال��م��م��اُت ك��ان وإن��م��ا ال��م��س��اءِ م��ع ال��رج��اءُ م��ات
م��رت��ادا م��ت��ل��ف��تً��ا م��ت��ط��ل��ًع��ا ي��ن��ث��ن��ي ال ب��ن��اظ��ر ص��ن��ع��ت م��اذا
رق��ادا ح��رم��ن أج��ف��ان آم��ال ك��أن��ن��ي ال��زح��ام ف��ي غ��ري��ب وأن��ا
ع��ب��ادا ت��ح��س وال ت��م��وج دن��ي��ا ت��رى ف��م��ا ال��ج��م��وع ع��ي��ن��ي ت��رى ول��ق��د
واآلم��ادا واآلب��اد ـ��أع��م��ار وال��ـ ال��ن��اس أن��ت ك��ن��ت رأي��ت��ك ف��إذا
ت��ت��ه��ادى خ��م��ي��ل��ٍة ك��لُّ ل��ديَّ ـ��ت أن��ـ ال��روض ك��ل ال��زه��ر ك��ل وأراك





البعث

ال��رب��ي��ْع ع��اد أم ال��ب��ل��ب��ُل رج��ع ي��ت��دف��ْق وج��الًال ج��م��اًال ي��ا
أس��ت��ط��ي��ْع ال إن��ن��ي ت��دن��و ح��ي��ن ف��ت��رف��ْق ع��ي��ون��ي ال��ن��وُر ب��ه��ر

∗∗∗
ال��ظ��م��ا ب��لَّ ال��ذي ال��ط��ل أي��ه��ا ب��ن��ا ط��اف ال��ذي ال��ورد أي��ه��ا
ال��غ��م��ا وي��غ��زون��ي ال��ش��وك أط��أ وأن��ا ح��ال��ي ال��ل��ه أراك ال

∗∗∗
ض��اْع ف��ال��ع��م��ر ل��ح��ظ��ة ت��ض��ي��ع ال وخ��ي��ال��ي وح��ب��ي أم��ان��يَّ ي��ا
ش��ع��اْع ف��ي��ه��ن ل��ي��س ك��اس��ف��ات وال��ل��ي��ال��ي ح��ال��ي ال��ل��ه أراك ال

∗∗∗
ب��ال��م��س��اء ي��وم��ي أب��دأ وان��ا ب��ل��وت��ا ال ف��ي��ه��ا ال��وي��َل ب��ل��وت ق��د
رج��اء م��ن ث��ق��بً��ا ال��ك��ون ف��ي أج��د ل��م ح��ت��ى ال��ق��ل��ب ض��ي��ق ال��ض��ي��ق وع��رف��ت

∗∗∗
ح��ب��ي��ب م��ن ن��ج��وى ال��ب��ع��ث ي��غ��دو ح��ي��ن خ��ت��ام ال��دن��ي��ا ف��ي ل��ي��س وربِّ��ي ال
ال��م��ج��ي��ب وال��ح��ب أن��ت وال��م��ن��ادي م��ن��ام م��ن ق��ل��ب ي��س��ت��ي��ق��ظ ح��ي��ن





املنصورة

وال��غ��س��ُق ال��ف��ج��ُر ي��ت��الق��ى ال ق��ل��ب ي��ا ن��ت��ف��ُق ال��ح��ب ف��ي م��ع��ج��زة ب��أي
ت��أت��ل��ُق ال��ل��ي��ل ظ��ل��م��اِت ف��ي ت��ك��اُد م��ع��ج��زًة ال��ي��وَم ل��ق��ي��ن��ا إن��ا ق��ل��ب، ي��ا
ت��ح��ت��رُق؟ ال��ع��م��ِر ب��ق��اي��ا م��ن ب��ق��ي��ٌة ت��ع��ش��ق��ه��ا ك��ي��ف ن��ف��س��ي أس��أل ظ��ل��ل��ُت
ف��ت��ع��ت��ل��ُق ت��ع��ل��و أو وت��رس��ب ت��ط��ف��و دام��ي��ة ال��ن��ور وف��ل��ول واف��ي��تُ��ه��ا
ال��ش��ف��ُق؟ ال��م��ن��ص��ورة ع��ل��ى أو أب��ص��رت��ه ش��ف��ق��ي إذا ل��ي ت��ب��دْت ح��ي��ن أدر ل��م
أخ��ت��ن��ُق ال��ب��ي��ض األم��ان��ي ب��ه��ذي إن��ي م��ع��ذرة ال��ب��ي��ض األم��ان��ي م��ن��ح��ت م��ن ي��ا
أرُق ك��ل��ه ول��ي��ل��ي رج��ع��ت إن��ي ج��وان��ب��ه��ا ف��ي ��ى ال��م��رجَّ ال��ه��دوء أي��ن
ال��ف��رُق ق��ل��ب��ي وت��ول��ى أن��ل ف��ل��م ب��ه��ا ه��واك ف��ي أم��نً��ا أن��ش��د أق��ب��ل��ُت
ن��ع��ت��ن��ُق ال��روِح وراءَ ب��ش��يءٍ أنَّ��ا أم��ل��ي ي��ا األرواح وال ب��ال��ق��ل��وب ال
ت��ن��ط��ب��ُق ح��ي��ن ووي��ح��ي ال��س��الم، ع��ن��د ب��س��ط��ْت إذ ال��ب��ي��ض��اء ك��ف��ِك ع��ل��ى وي��ح��ي
وم��ف��ت��رُق؟ ف��ي��ه م��ج��ت��م��ٌع وال��م��وُج ب��ج��ان��ب��ِه س��رن��ا إذ ال��ن��ي��ُل ي��س��م��ع ه��ل
ي��ص��ط��ف��ُق راح م��وٌج ال��ق��ل��ِب ج��ان��ب م��ن ف��ج��اوبَ��ه روح��ي ف��ي ت��م��اوَج ص��وتً��ا
ت��س��ت��رُق ال��غ��ي��ِب خ��ف��اي��ا م��ن ك��أن��ه��ا أط��اي��ب��ه م��ن أذْن��ي ت��ن��ه��ُب ت��ظ��ل
وال��ع��ب��ُق ال��س��ح��ر ول��ديَّ ت��ب��ع��دي ل��ن أع��ب��ده��ا ال��ل��ه ج��ن��ان م��ن ج��ن��ة ي��ا





دار عىل وقفة

ض��اع��ا األح��ب��ة ع��ل��ى ال��ش��ب��اُب ف��ه��ن��ا س��اع��ا ال��م��ن��ازل ع��ل��ى ف��ؤاُد ي��ا ق��ف
ف��أط��اع��ا ق��ل��ب��ه ع��ي��وٌن أم��رت م��ت��ك��ب��ٌر إب��اءَه أذلَّ وه��ن��ا
إرج��اع��ا ل��ع��ه��ده أب��ي��ت ج��رح وع��ادن��ي ال��ق��دي��م ب��ال��داء أح��س��س��ت
ش��ع��اع��ا ال��ح��ادث��ات ب��ل��بِّ��ي ط��ارت ك��أن��م��ا ال��ذه��ول األم��ل م��ع وم��ش��ى
واألوج��اع��ا ال��س��ق��م ح��ت��ى وم��ح��ون ف��م��ح��ون��ن��ي م��ت��اع��ب��ي ع��ل��ّي ك��ث��رت
وداع��ا أق��ول ول��ن ال��ل��ق��اء، ف��إل��ى م��دى إل��ى ه��ج��رت ل��ق��د ه��ج��رت م��ن ي��ا





الباكية الراهبة

ي��ن��ب��وع��ا ص��ف��ت ق��د ال��ن��واظ��ر ل��م��ن خ��ش��وع��ا ال��غ��ائ��رات ال��ع��ي��ون ل��م��ن
رف��ي��ع��ا ال��ج��م��ال م��ع��ن��ى ل��ن��ا وج��ل��ت ال��س��ن��ا م��ؤت��ل��َق ب��ال��ط��ه��ر وت��ك��ل��ل��ت
ج��م��ي��ع��ا ال��ع��ب��اِد م��ه��ُج ل��ه ت��ص��ب��و ال��ذي وال��ح��س��ن ال��دي��ر ف��ت��اة م��ه��ًال
م��م��ن��وع��ا! م��ت��أب��يً��ا م��س��ت��خ��ف��يً��ا وح��م��ل��ِت��ه ال��ورى ح��ق م��ن ال��ح��س��ُن
دم��وع��ا ال��ش��ه��ي��ُد ال��ح��س��ُن ي��ت��ح��در ال��دج��ى ج��ن��ح وف��ي م��ث��واه، ال��دي��ر ف��ي
ض��ل��وع��ا ت��ض��ي��ق أو وج��ًدا ت��ه��ت��اج م��وح��ًش��ا ف��دي��ت��ك ال��دن��ي��ا م��ؤن��س ي��ا
ش��م��وع��ا ال��ظ��الم ف��ي ن��ف��س��ك أوق��دت ورب��م��ا ع��ل��ي��ك ال��دن��ي��ا ت��ت��ح��رق





إىلع ن من

ال��وح��ي��د وغ��رام��ي ن��ف��س��ي ش��ط��ر ي��ا
أري��د م��ا ال ل��ي��الي ي��ا ش��ئ��ِت م��ا
ال��ب��ع��ي��د ال��ع��م��ي��ق ح��زن��ي رأت م��ن ي��ا
ج��دي��ْد ب��ج��رح ج��رح��ي ل��ي داوي��ِت

∗∗∗
ال��ن��ق��اب خ��ف��ي روح��ي ع��ن ه��ت��ك��ِت
ال��ح��ج��اب ه��ذا ل��ي��َل ي��ا ي��زل ف��ل��م
ال��ع��ذاب ف��وق ك��ّف��اك م��ش��ت ح��ت��ى
س��ع��ي��ْد ل��ش��ق��ي إن��ي ل��ي��َل ي��ا

∗∗∗
س��راب ب��ق��اي��ا ف��ي س��راٌب ع��م��ري
اغ��ت��راب ال��م��واض��ي أي��ام��ي وك��ل
ال��م��آب ط��اب ل��ي��الي ي��ا ف��ال��ي��وم
ال��م��دي��د ال��ج��م��ي��ل ال��رح��ب ظ��لِّ��ك ف��ي

∗∗∗
ال��س��ح��ي��ق ال��ب��ع��ي��د ال��م��اض��ي ف��ل��ي��ذه��ب



ناجي إبراهيم شعر

ي��ف��ي��ق ال ل��ل��ب��ل��ى ص��ري��ع ف��ي��ه
وض��ي��ق ض��ي��ًق��ا ي��زداد ج��دث ف��ي
ال��ش��ه��ي��د! ال��ش��ب��اب ض��مَّ ك��ف��ن ف��ي

∗∗∗
س��ل��مِّ ع��ل��ى ل��ق��ي��اك وي��وم
م��ظ��ل��ِم م��ك��ت��ئ��ب ج��ان��ب ف��ي
وال��م��ب��س��م ال��ع��ي��ن��ي��ن ع��ذب��ة ي��ا
ال��ف��ري��د! ال��ش��ه��ي ال��ح��س��ن وغ��ض��ة

∗∗∗
دم��ي ف��ي��ه��ا ي��ق��ف��ز ل��ح��ظ��ة ف��ي
ف��م��ي ف��ي��ه��ا ال��ده��ش��ة وت��ع��ق��د
أع��ل��ِم ل��م ج��ئ��ت ك��ون أي م��ن
ال��خ��ل��ود ن��ف��ح��ات م��ن ن��ف��ح��ة ي��ا

∗∗∗
أي��ن��ا؟ إل��ى ه��ي��ا أج��ل! ه��ي��ا!
روح��ي��ن��ا ح��ل��م ن��ح��ك��ي ل��ح��ي��ث
ق��ل��ب��ي��ن��ا س��ر ن��روي ل��ح��ي��ث
ن��ع��ي��د! ح��دي��ث م��ن ف��رغ��ن��ا ف��إن

∗∗∗
ي��ض��ي��ق؟ ب��ه��وان��ا م��ك��ان أي
ال��ط��ري��ق زح��ام إن ب��ن��ا، ف��ام��ض
ط��ل��ي��ق رح��ي��ب ح��ب��ي��ن��ا ظ��ل ف��ي
ال��وج��ود ف��ي ط��ي��ب رك��ن وك��ل

∗∗∗
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ع إىل ن من

أن��ا م��ن وال أدري، ال أن��ِت؟ م��ن
اس��م��ن��ا م��اذا ال��ح��ب إل��ه ف��ي��ا
ح��ب��ن��ا وذا ح��ب��ي��ب��ان إنَّ��ا
ول��ي��د وه��ذا ول��ي��دان، إنَّ��ا

∗∗∗
ال��زح��ام ف��ي ض��م��ن��ا ق��د وم��ج��ل��س
ال��س��الم ف��ي��ه ق��ل��ب��ي��ن ع��ل��ى رف
األن��ام ظ��ن��ون ف��ي��ه ت��رم��ق��ن��ا
ال��ح��س��ود! ع��ي��ون ت��خ��ل��ي��ن��ا وال

∗∗∗
ال��ج��م��وع خ��الل ودع��ِت وح��ي��ن
ال��وج��ي��ع ق��ل��ب��ي إث��رك ع��ل��ى م��ش��ى
ال��رج��وع؟! وك��ي��ف ال��ح��ب، ب��ه م��ش��ى
ت��ع��ود؟!! ه��ل ه��ات��ف: ض��م��ي��ري وف��ي
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اهلمرشي رثاء

الشباب نضارة يف نجمه انطفأ الذي النابغ الشاعر

األن��ج��ِم ف��ي ص��ار ل��ك��ن م��ات م��ا ال��م��ل��ه��م ل��ل��ش��اع��ر ت��ج��زع��وا ال
ن��ع��ل��ِم ل��م ج��اء س��ر ألي ع��اب��ًرا زائ��ًرا إالَّ ك��ان م��ا
األع��ظ��ِم ال��ف��َل��ك ذاك ق��دس ف��ي س��رب��ه إل��ى ُردَّ ق��د واآلن
ظ��م��ي م��ش��وٌق ال��خ��ل��د إل��ى ف��ت��ى رب��ه إل��ى ُردَّ ق��د اآلن
ي��ن��ت��م��ي ال��س��م��ا آلف��اق ف��ت��ى ق��رب��ه ف��ي أص��ب��ح ق��د اآلن
ي��رت��م��ي ن��اره��ا أو ن��وره��ا ف��ي ال��دن��ى ف��ي ح��ائ��ًرا ف��راًش��ا ك��ان
ي��س��ل��م ل��م ال��ن��ف��س ل��ه��ي��ب ف��م��ن م��رة ن��اره��ا م��ن ن��ج��ا ف��إن

∗∗∗
ي��ن��ع��م ل��م األي��ام ب��ن��ض��رة ال��م��ل��ه��م ل��ل��ش��اع��ر ت��ج��زع��وا ال
األع��ظ��م األب��د ك��ع��م��ر ط��ال��ت ل��ح��ظ��ة ف��ي ال��ك��ون ب��ه��ذا م��رَّ
ي��رس��م ل��م ف��ي��ه ح��س��ن وأي وص��ف��ه ف��ات��ه ج��الٍل أي
ل��ل��م��غ��رِم ال��م��غ��رم ف��ع��ودة ح��ض��ن��ه إل��ى ردَّ ي��ك��ن ف��إن
ي��رت��م��ي إح��ن��ائ��ه ف��ي ب��ال��ع��ط��ف ص��دره إل��ى ال��ق��ل��ب ورج��ع��ة
ال��ن��وَِّم م��ع ن��ام م��ا وال��ل��ه ال��م��ل��ه��م ل��ل��ش��اع��ر ت��ج��زع��وا ال



ناجي إبراهيم شعر

م��وس��ِم إل��ى غ��اب وإن��م��ا ال��ب��ل��ى أك��ول م��ن��ه ي��ن��ل ول��م
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الصحة) (وزير الوكيل الواحد عبد الدكتور

س��الُم ث��راك ع��ل��ى األس��اة آس��ي خ��ت��اُم وح��ان ط��وي��ت ص��ف��ح��ة ه��ي
زح��اُم ال��ن��ش��ور إل��ى ع��ن��ك وان��ف��ض ال��ب��ل��ى ي��د ت��س��لَّ��م��ت��ك ع��ل��ي��ك ل��ه��ف��ي
ال��ب��س��اُم؟ خ��ي��ال��ك ال��ع��ش��يَّ أي��ن ع��ق��ده ت��ك��ام��ل م��ن��ت��ظ��م ال��ح��ف��ل
ك��الُم ال��م��ن��ون ري��ب ف��ي ه��ي��ه��ات ع��ائ��د ك��أن��ك ب��ه ي��ت��ل��ف��ت��ون
ت��ن��اُم ح��ي��ث ع��ل��ي��ك ال��خ��ل��ود س��ه��ر وإن��م��ا ال��م��ن��ون ِس��ن��ة م��ن ص��ح��و ال
واإلع��ظ��اُم اإلك��ب��ار ل��ه ن��اءٍ ب��م��ض��ج��ع ال��ع��زي��ز اآلس��ي أي��ه��ا ي��ا
واألس��ق��اُم األوج��اع وم��ج��ال��ه��ا ح��ي��ات��ه ب��ل��وت وق��د ال��ط��ب��ي��ب أن��َت
أوه��اُم وال ل��ب��ٌس ظ��ل��ه��ا ف��ي ف��م��ا ح��ق��ي��ق��ت��ه��ا ل��ه ال��ح��ي��اة ج��ل��ت
ص��داُم ال��م��ل��مِّ ال��م��وت م��ع ول��ه وق��ائ��ع ال��ره��ي��ب ال��ق��در م��ع ول��ه
ل��ث��اُم أم��ي��ط م��ا ع��ن��ه��ا خ��رس��اء أزل��ي��ٌة ق��وة ذل��ك ووراء
ال��ه��اُم! ل��دي��ه ت��ح��ن��ى م��ن س��ب��ح��ان ب��ف��ن��ه ال��م��دّل ه��و األس��اة أي
م��ق��اُم ل��دي��ه ي��دري م��ا األرض ف��ي ض��ارب ك��أن��ك ب��ل��د ع��ل��ى ب��ل��ٌد
م��ق��اُم وه��و ال��ص��رح ت��ه��د ��ى ح��مَّ ل��م��ث��ل��ه��ا ال��ح��ي��اة ح��م��ى م��ن ف��رج��ع��َت
أواُم وط��اب ب��ه��ا ال��غ��ل��ي��ل ش��ف��ي رق��دة ف��ه��ذي س��ف��ر ع��ل��ى س��ف��ر
وع��ظ��اُم أع��ي��ن ف��ي��ه��ا وت��ق��ر ال��ع��ص��ا ج��وان��ب��ه ع��ل��ى ال��غ��ري��ب ي��ل��ق��ي
واألخ��ص��اُم األح��ب��اب وت��ع��ان��ق م��ج��اوًرا ال��ك��ب��ي��ر إل��ى ال��ص��غ��ي��ر رق��د
وخ��ص��اُم إل��ف��ة ه��ن��ال��ك ه��ج��ع��ت وه��ك��ذا ال��ن��ش��ور ي��وم إل��ى ه��ج��ع��وا





اهلراوي الشاعرحممد رثاء

تأبينه حفلة يف ألقيت

األص��دق��اءْ م��ل��بِّ��ي أن��ت ل��بِّ��ن��ا ووف��اءْ وذك��رى ح��ف��ل ه��ن��ا ه��ا
ب��ط��اءْ وأي��ام ت��ن��ج��اب ل��ي��س م��ض��ن��ي��ة غ��رب��ة م��ن ل��ه��ا ي��ا
األوف��ي��اءْ أوف��ى ال��ت��رب ف��ي وث��وى ص��اح��ب ب��أغ��ل��ى ال��م��وت ذه��ب
أس��اءْ ق��د ص��دي��ق غ��در ت��ش��ت��ك��ي ل��ي أق��ب��ل��ت وق��د أن��س��اك ل��س��ت
األب��اءْ م��ر ان��ط��وى ال��ج��رح أل��م ع��ل��ى ق��ل��ب وم��ن ج��رح م��ن آه
ب��ال��ك��ب��ري��اءْ ل��ّط��ف��ت��ه ب��ه ـ��ت ف��أح��س��س��ـ ال��ج��رح آل��م��ك ك��ل��م��ا
س��واءْ ال��ش��اك��ي أي��ه��ا ي��ا ك��ل��ن��ا اس��ت��رح ال��ده��ر م��ن ال��ش��اك��ي أي��ه��ا
ذم��اءْ إال أرواح��ن��ا ت��دع ل��م ع��ان��ي��ت��ه��ا ال��ت��ي ال��ج��راح��ات
وج��اءْ س��أم��ان ال��ده��ر وت��ول��ى ي��ش��ف��ه��ا ل��م ب��ه��ا ال��ع��ي��ش ب��رم
ال��ش��ف��اءْ اس��ت��ع��ص��ى ب��ع��دم��ا وش��ف��اه��ا ف��ال��ت��أم��ت ل��ه��ا ال��م��وت أذن
ال��ج��زاءْ؟! م��وف��ور ال��خ��ل��د رح��اب ف��ي خ��ال��د أي��رث��ى أرث��ي��َك ل��س��ت
ال��دع��اءْ؟! م��وص��ول ب��ال��خ��ي��رات ع��اش ف��اض��ل أي��رث��ى أرث��ي��ك؟! ك��ي��ف
ال��ع��ظ��م��اءْ وق��ح��ط ال��خ��ي��ر ق��ل��ة ع��ل��ى ال��خ��ي��ر ه��ي ال��دن��ي��ا إن��م��ا
ال��ف��ن��اءْ ح��ت��ى ُق��وتِ��ه م��ن ب��اذًال ل��ك��م ع��اش ف��ت��ى ال��دن��ي��ا إن��م��ا
ب��ال��ب��ق��اءْ ج��دي��ر ب��ال��ذك��رى ف��ه��و ب��ك��م ع��اش ف��ق��د م��ات ف��إذا
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ال��ب��ك��اءْ ك��ل آالم��ك��م وب��ك��ى واس��اك��ُم ق��د ال��ش��اع��ر ذل��ك
ال��ه��ن��اءْ ب��ش��رى أي��ك��ك��م ف��ي ص��ادًح��ا غ��نَّ��اك��ُم ق��د ال��ش��اع��ُر ذل��ك
ال��ص��ح��راءْ ري��اح ح��ط��م��تْ��ه��ن ال��ت��ي ال��م��ص��اب��ي��ح ال��ش��ع��ر وأول��و
اس��ت��ض��اءْ ال��ل��ي��ل ف��ي ال��م��دل��ج وب��ه��ا ال��ب��ل��ى رغ��م أن��واره��م خ��ل��دت
ال��ش��ع��راءْ إال ال��ن��اس وي��م��وت ق��ول��ه��م إالَّ ال��ق��ول ي��ف��ن��ى س��وف
ووالءْ وح��ن��ي��ن ن��ج��وى ذات ح��ائ��رة ن��س��م��ة إل��ي��ن��ا ع��د
ظ��م��اءْ ج��د ل��ه ن��ح��ن ع��ال��م إل��ى ب��ج��ن��اح��ي��ن ح��ل��ق ث��م
ال��ش��ق��اءْ أرض ف��ي ب��ال��ش��وك ث��ق��ل��ت ق��َدًم��ا وات��رك ال��ن��س��م م��ط��اَر ِط��ْر
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(وزير اهلادي عبد إبراهيم السيد تكريم
الصحة)

ال��وادي ه��ذا غ��ري��د إل��ى واس��م��ع ال��ن��ادي رأي ال��ح��ي ط��ب��ي��ب م��ن خ��ذ
م��راِد أج��لَّ ب��ه ب��ل��غ��ت ش��رف وإن��ه ق��م��ت ال��ف��ئ��ت��ي��ن ع��ن إن��ي
ب��الدي ح��ق ف��ي��ك أؤدي ل��ك��ن وح��ده ح��ق��ك ال��ي��وم ��ي أوفِّ ال أن��ا
وال��ع��واِد ال��غ��يّ��اب ف��ي ب��ورك��ت رك��ب��ه ال��س��الم��ة ت��ح��دو ع��ائ��ًدا ي��ا
ج��ه��اد ي��وم ال��ف��ت��ي��ان ف��ت��ى ع��رف��ت ك��روب��ه��ا اش��ت��داد ف��ي ب��ك ال��ت��ي م��ص��ر
األع��واد م��ن��اب��ر إل��ي��ك وه��ف��ت وت��ط��ل��ع��ت ق��ل��وب��ه��ا ع��ل��ي��ك رف��ت
م��ع��ادي؟! ك��ل ت��ت��ح��دَّ ول��م رأًس��ا ب��ه ت��رف��ع ل��م ف��ي��ك ال��م��ح��ام��د أي
وس��داد ح��ك��م��ة م��ن ع��ل��وي��ة وه��م��ة ال��ف��ؤاد م��لء وط��ن��ي��ة
ال��ه��ادي ع��ب��د إلب��راه��ي��م ل��م��ش��ت م��ش��ت ق��د ال��م��ن��اب��ر أع��واد ان ف��ل��و
وي��غ��ادي خ��اط��ري ي��راوح ط��ي��ف ع��ادن��ي إال إل��ي��ك ال��ت��ف��ت م��ا أن��ا
اآلب��اد) ع��ل��ى ع��ه��ًدا ل��ه��ا (أخ��ذت وص��ف��ح��ة ال��ك��ري��م ال��م��اض��ي م��ن ط��ي��ف
ش��ادي ال��ص��ح��ي��ف��ة ت��ل��ك ب��ه دان��ت از م��ا وب��ك��ل م��ت��رن��م ب��ه إن��ي
ف��ادي وال��ج��وارح وال��دِم ب��ال��روح وك��ل��ن��ا ال��ش��ب��اب ي��ج��م��ع��ن��ا أي��ام
اس��ت��ش��ه��اد ق��ض��ي��ة ت��ل��ك ال��ق��ت��ل، ـ��ل م��ث��ـ ال��ن��ف��ي م��ث��ل األس��ر م��ث��ل ال��س��ج��ن





إبراهيم عيل الدكتور تكريم

الفيض يوبيله يف

ال��زم��ي��ل إل��ى ال��زم��ي��ل ت��ح��ي��ات ال��ج��ل��ي��ل ال��ي��وم ف��ي أزف إل��ي��ك
ال��خ��م��ي��ل ظ��ل ف��ي األس��ح��ار ن��دى م��ن��ه��ا ع��ل��ي��ك ي��رف ت��ح��ي��ات
وب��ال��ق��ب��ي��ل ب��ال��ع��ش��ي��ر إل��ي��ه ج��ئ��ن��ا ع��ِل��يَّ ل��إلم��ام س��الًم��ا
م��ث��ي��ل ب��ال ال��ع��ق��ول ف��ي وع��ق��ًال ع��ب��ق��ريٍّ��ا ف��نٍّ��ا م��ن��ه ن��ب��اي��ع
دل��ي��ل إل��ى ال��وف��اء اح��ت��اج وم��ا وف��اء تَ��ِج��ْد ع��ل��يُّ ي��ا ��ْت تَ��َل��فَّ
ال��م��س��ت��ح��ي��ل ال��ح��س��اب ع��ل��ى وق��ع��ت م��ه��ًال ال��س��ت��ي��ن ل��ح��اس��ب أق��ول
ال��ع��ق��ول أع��م��ار ت��ع��دُّ ف��ك��ي��ف ع��م��ًرا ل��ألج��س��ام أح��ص��ي��ت إذا
ال��ج��م��ي��ل م��ن ال��ق��دي��م ي��ؤدون ج��اءوا أن��ق��ذَت األل��ى أن ول��و
ال��ق��ل��ي��ل م��ن ال��ق��ل��ي��ل ي��ؤدون ج��اءوا ع��لَّ��م��َت األل��ى أن ول��و
ال��ج��زي��ل وال ب��ال��ك��ث��ي��ر ه��و وم��ا ج��م��ي��ًع��ا ع��م��ره��ُم م��ن��ح��وك ول��و
ج��ي��ل أل��ف ال��الن��ه��اي��ة ف��ي ل��ه ن��ج��م ع��م��ر ع��م��رك ل��رأي��ت إذن
وب��ي��ل! داء م��ن ح��ارب��ت وك��م ق��وم! ح��ي��اة وص��ل��ت ك��م ب��رب��ك
ع��ل��ي��ل! وك��م ش��ف��ي��ت! ن��ض��ٍو وك��م ال��م��ن��اي��ا! أْس��ر م��ن أن��ق��ذت وك��م
ال��ذب��ول ف��ي ع��ي��ون ان��ط��ف��أت إذا ن��اج��ذي��ه أب��دى ال��م��وت م��ا إذا
األف��ول ف��ي ن��ج��وٌم غ��ام��ت ك��م��ا ظ��م��اءً م��ح��اج��ره��ا غ��ام��ت إذا
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م��س��ت��ح��ي��ل أم��ر ك��ل ت��ب��دَّل ح��ت��ى أق��ب��ل��َت أن غ��ي��ر ه��و ف��م��ا
ال��ه��ط��ول ال��غ��ي��ث م��ق��دم ي��ح��ي��ي األع��ال��ي ف��ي ب��رق ل��م��ع ك��أن��ك
ال��ك��ل��ي��ل ال��رك��ب أع��ي��ن رأت��ه��ا الح��ت ال��ق��ف��ر ف��ي واح��ٌة ك��أن��ك
ال��ظ��ل��ي��ل وال��ظ��ل ال��م��اء ب��ع��ذب ت��ن��دى ال��ب��ي��د ف��ي ج��ن��ة ك��أن��ك
ح��ف��ي��ل م��زداٍن أغ��ر ب��ك��ل ج��اءت ال��ع��ص��م��اء أي��ام��ك ول��و
وال��ح��ج��ول ال��ل��وام��ع ال��غ��رر م��ن ب��ي��ًض��ا ال��ظ��ل��م��ات ف��ي ل��ط��ل��ع��ن إذن
وق��ول��ي وص��ف��ي ت��ك��ل��م��ي ل��ق��ل��ت ق��ول ذات ال��م��آث��ر أن ول��و
ال��ن��ب��ي��ل ل��م��اض��ي��ك ت��دري وم��ا أض��ي��ف��ت أع��م��ار ف��ْه��ي أض��ف��ه��ا
ال��خ��ج��ول أو ال��ح��ي��ي ص��م��ت ودع ال��ف��ح��ول س��ر ل��ن��ا أذع ت��ع��ال
ال��ش��ك��ول ع��ن ال��ح��ي��اة ف��ي ب��ع��دت��م ج��ن وع��ش��ي��ر ع��ب��ق��ٍر س��الل��ة
س��ب��ي��ل م��ن ي��وًم��ا ل��ل��ض��ع��ف وال إل��ي��ك��م ب��اب م��ن ل��ل��ش��ي��ب ف��م��ا
ج��ه��ول م��ن ح��س��ابً��ا ت��ق��ب��ل ف��ال ش��ي��ًخ��ا ح��س��ب��وك األل��ى ج��ه��ل ل��ق��د
ش��م��ول؟! وس��ن��ا س��الف��ة ش��ع��اع ش��ي��ًخ��ا ي��ك��ون ك��ي��ف ص��ب��اك أع��ي��ذ
ال��ح��م��ول ف��ي وأص��ل��ب أق��وى وال ع��وًدا م��ن��ك ب��أث��ب��ت ظ��ف��روا وم��ا
س��ل��س��ب��ي��ل م��ن م��زاج��ه��ا ك��أن روًح��ا م��ن��ك ب��أص��ف��ى ظ��ف��روا وال
األص��ي��ل أن��ف��اس ال��ل��ه وق��اك ��ا غ��ضٍّ ع��ل��ي��ك ال��ش��ب��اب س��ح��ر أرى
ال��ن��ح��ي��ل! ب��إص��ب��ع��ك م��ع��ل��ق��ة م��ع��ج��زات م��ن ك��م ال��ل��ه ت��ع��ال��ى
ج��م��ي��ل ف��ن إل��ى وراف��ع��ه��ا ح��ن��انً��ا ال��ك��ب��رى ال��ق��س��وة م��ح��ي��ل
ال��ص��ل��ي��ل م��ن��غ��م��ة أس��ن��ت��ه��ا ح��رب س��اح أم دٍم م��ن م��ع��ارك
ذل��ي��ل م��ط��واع س��ي��ر ب��ك��ف��ك ف��ي��ه��ا ال��ج��ب��ار ال��م��ب��ض��ع ي��س��ي��ر
ق��ت��ي��ل! م��ن ال��م��واق��ع ف��ي ل��ك وم��ا ح��ي��اة ب��ه��ا ك��س��بْ��ت ك��م م��ع��ارك
ال��م��ل��ول ض��ج��ر ب��ال��ورى ل��ك وم��ا ف��ق��وًم��ا ق��وًم��ا ال��ورى ت��ق��س��م��ك
م��ي��ل أل��ف ن��ه��ارك ف��ي وت��ق��ط��ع أم��ٍر أل��ف م��س��ائ��ك ف��ي ت��ق��ّض��ي
ط��وي��ل ب��م��ؤت��م��ر وع��د ف��ع��ن ق��ص��ي��ر ح��ف��ل ع��ن س��رت وإم��ا
خ��ل��ي��ل ي��دا رج��اك ل��م��ن وم��ن��ك ل��ه��ذا وأخ ل��ذا أب وأن��ت

∗∗∗
رس��ول إل��ى ال��ع��ي��ون ت��ط��ل��ع��ت م��ا إذا أدرك��ن��ا ال��ط��ب ن��ب��ّي
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ال��ط��ل��ول! ك��أش��ب��اح ب��أرواح م��راض أج��س��ام م��ص��ر ف��ي ف��ك��م
ول��ل��دخ��ي��ل ل��ل��دع��ّي ف��رائ��س ف��ظ��ل��ت ت��رك��ت إذا أس��ف��ا ف��ي��ا
ال��خ��م��ول أف��ع��ى ب��ه��ا واض��رب ف��ق��م م��وس��ى ع��ص��اة م��ل��ْك��ت ل��ق��د ع��ل��ّي
س��ل��ي��ل ع��ل��ى ال��ف��خ��ار م��ن وق��ع��ت ال��ح��ي��ارى ال��ط��ب ألع��ي��ن أق��ول
ال��ط��وي��ل ب��ال��ع��م��ر م��ت��ع��ت وع��ش ال��ل��ي��ال��ي ع��ل��ى س��ل��م��ت ح��س��ن أب��ا
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اجلميل أنطون املرحوم

األهرام1 تحرير رئيس

أِب م��ن وأس��م��ى أغ��ل��ى أخ م��ن ب��ه ك��ن��ت زم��نً��ا أن��س��ى ك��ي��ف
ب��ي واآلالم األي��ام ض��اق��ت وك��ذا ب��زم��ان��ي ذرًع��ا ض��ق��ت
م��ض��ط��رِب ع��اص��ف ف��ي غ��اديً��ا ط��اغ��ي��ة ل��ج��ة ف��ي رائ��ًح��ا
م��ن��ق��ل��ب��ي وال م��غ��داي ف��ي��ه أرى ال ظ��الم ت��غ��ش��ان��ي ق��د
ك��ث��ب ع��ن ي��ه��دم��ن��ي م��ع��ول ل��ه وال��ظ��ل��م ل��ل��ظ��ل��م ص��ام��ًدا
م��ن��ك��ب��ي ت��ه��اوى ح��ت��ى ب��ي��دي م��ن��ك��ب��ي ع��ن أدف��ع��ه وأن��ا
ل��ألب��ي درع ه��ي ك��ب��ري��اء س��وى ي��ب��ق ف��ل��م وت��م��اس��ك��ت
ال��ط��ي��ِب ال��ك��ري��م ال��ورد ذل��ك إل��ى ف��ل��ن��م��ض ال��ن��ف��س ب��ي ه��ت��ف��ت
ال��م��ش��رِب ن��ب��ي��ل ال��ق��ل��ب ط��اه��ر أع��ظ��م��ه! وم��ا «أن��ط��ون» إن
ال��م��ن��س��ك��ب ك��ال��ذه��ب وص��ف��ت أب��ًدا ت��رن��ق ل��م ود ك��أس
ك��ال��ح��ب��ب ب��ه ح��ّف��وا رف��ق��ة ال��م��دى ط��ول ع��ل��ى ون��دام��اه

أباظة. دسوقي إبراهيم الوزير األديب صديقه منزل يف تكريم حفلة يف ألقيت 1
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∗∗∗
م��ك��ت��ب م��ن ل��ه ي��ا ب��ال��م��ع��ال��ي ع��ام��ر ب��س��اط ب��ل ال م��ك��ت��ب
ال��دأب ون��ب��ي��ل ال��م��س��اع��ي ع��ال��ي م��ن ص��ي��غ ق��د م��ك��ت��ب
ال��م��أرب س��ن��ي ال��رأي ث��اب��ت م��اج��د ب��ُح��ر يُ��زه��ي م��ك��ت��ب
ك��ت��ب ف��ي غ��ائ��ًص��ا أو ص��ح��ف ف��ي غ��ارًق��ا ت��راه ال��در ص��ائ��د
أدب ف��ي س��ام��ًع��ا وق��ار ف��ي م��ط��رًق��ا أو ح��ك��م��ة، ف��ي م��ص��غ��يً��ا
ال��م��ط��رب ب��ال��ع��ج��ي��ب ي��دل��ي راح ت��ل��ق��ه ب��رأي أدل��ى ف��إذا
ال��ع��رب وج��الل «ه��وج��و» س��ح��ر ج��ام��ع ب��ب��ي��ان م��س��ت��ف��ي��ًض��ا
ع��ج��ِب م��ن ت��ن��ت��ه��ي ال ص��ف��ح��ة أروع��ه! وم��ا «أن��ط��ون» ذاك
ذه��ب م��ن ح��ق��ق��ت��ه��ا ل��و وه��ي ع��رق م��ن ح��س��ب��ت ق��ط��رات
ال��ش��ه��ب ك��أف��ق دار ف��ي ب��ك ض��م��ن��ي ي��وم األي��ام أس��ع��د
ب��ال��ح��س��ب وازَّي��ن��ت ب��ال��ع��ال، وارت��ف��ع��ت ش��رف م��ن ُك��ّرم��ت
أب��ي ال��ف��ض��ل ف��ي م��ث��ل��ك إن��ه ل��ه أن��س��ى وم��ا ل��دس��وق��يٍّ
ال��ح��ق��ِب ع��ادي��ات ع��ن��ي ذاد ال��ذي وْه��و ف��ض��ل��ه أن��س��ى ك��ي��ف
ل��ألدب واس��ل��م��ا ل��ل��م��ع��ال��ي، ف��اب��ق��ي��ا ذخ��ر ل��ل��م��ج��د أن��ت��م��ا
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األوبرا بدار تكريمه حفلة يف

إط��راء ع��ن أس��دي��ت ق��د م��ا ج��لَّ ال��ث��ن��اء ف��وق ال��ت��ك��ري��م ف��وق أن��ت
ال��ش��م��اء ال��ذروة ف��ي م��ن��ه��ا أن��ت ش��ؤون ج��لَّ��ْت ال��ش��ؤون ع��ظ��ي��م ي��ا
ال��ع��ظ��م��اء م��واق��ف ع��ّرف��ت��ن��ا أم��ور ج��ل��ْت األوق��اف ع��ظ��ي��م ي��ا
وال��رواء وال��س��ن��ا وال��م��ج��د ـ��ص��ب وال��م��ن��ـ ل��ل��وزارة ن��ك��رم��ك ل��م
ال��ت��واء دون ل��ألم��ر ي��م��ض��ي م��ل ال��ك��ا ب��ال��رج��ل ن��ه��ي��م ق��وم ن��ح��ن
ال��ب��ن��اء ال��س��ري��ع ال��ه��دم ال��س��ري��ع ـ��ب ال��خ��ط��ـ ع��ل��ى ال��ق��وي ال��ص��در، ال��رح��ي��ب
األق��وي��اء ف��ي ل��ل��ق��وي م��ث��ًال ال��م��ع��ل��ى ك��ال��م��ن��ار رأي��ن��اك ق��د
اق��ت��ف��اء أي خ��ط��اك ف��اق��ت��ف��ي��ن��ا ف��ري��ًدا ال��رج��ال ف��ي ورأي��ن��اك
ري��اء م��ن ق��ل��وب��ن��ا ف��ي وال ال ن��ف��اق م��ن ب��ن��ا م��ا وح��ب��ب��ن��اك

∗∗∗
واآلب��اء ال��ج��دود وم��ج��د ض��ي ال��م��ا ص��ور م��ن ألن��ت ورب��ي إي
ال��ل��واء ض��اف��ي ال��ب��ن��ود ع��زي��ز دي ال��وا ف��ي وال��م��ل��ك ال��ص��ع��ي��د وج��الل
خ��رس��اء م��ج��اه��ٍل ف��ي غ��اف��يً��ا ف��ج��ي��ًال ج��ي��ًال ال��ت��راث ي��ن��ام ق��د
س��م��راء ط��ل��ع��ة ف��ي ل��ت��ب��دو ـ��د ال��م��ج��ـ ف��ي ال��ع��ري��ق��ة ال��روح وت��ن��ام
وال��م��ض��اء وال��ح��ج��ى وال��ع��زم َوة وال��ق��ْو ال��س��م��ت م��ص��ري��ة ف��ت��راه��ا
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ال��وض��اء وج��ه��ك ف��ي ج��دي��د م��ن ل��ي��ص��ح��و ال��ج��الل غ��ف��ا ق��د ق��س��م��ا
إب��ط��اء وال ف��ت��رة ب��ال ـ��ر ال��ده��ـ ع��ل��ى ال��دؤوب ال��ك��وك��ب أي��ه��ا
ال��ف��ض��اء ب��ع��رض ن��وره س��اك��ب ن��ج��م ش��ب��ه واض��ح��ا ال��خ��ي��ر ت��ص��ن��ع
ال��س��م��اء خ��الل خ��اٍف م��س��ت��ر ن��ج��م م��ث��ل خ��اف��يً��ا وت��ؤدي��ه
ال��خ��ف��اء ف��ي م��م��ع��نً��ا ك��ان وإن ه م��س��را ت��ع��ل��م ال��ن��ف��وس أن غ��ي��ر
ال��ج��الء غ��ب ك��ال��س��ي��ف ع��ن��ه ـ��ص��اح ب��اإلف��ـ ي��ج��م��ل ال��ف��ع��ال وع��ظ��ي��م
ال��غ��نَّ��اء؟ ال��روض��ة ف��ي ط��ي��ر ي��ش��ُد ل��م إن ال��روض ف��ي ال��رب��ي��ع ج��م��ال م��ا
ال��ق��م��راء؟ ال��ل��ي��ل��ة ف��ي س��ار ي��ش��ُد ل��م إن وال��ب��در ال��س��م��اء ج��م��ال م��ا
ال��خ��ط��ب��اء م��ن��اب��ر ت��ت��ح��دث ل��م إن م��ص��ر ف��ي ال��ن��ب��وغ واض��ي��اع
ال��ش��ع��راء ع��ل��ى ت��خ��ل��ي��ده يَ��ُك ل��م إن م��ص��ر ف��ي ال��ن��ب��وغ واض��ي��اع
االه��داء ف��ي وق��لَّ ق��ص��ًدا ج��لَّ م��ع��ن��ى ال��ورد ط��اق��ة ال��ش��ع��ر ط��اق��ة
وف��اء م��ن آي��ة ف��ت��ق��ب��ل��ه ال��ج��زاء أق��ل ب��ه ت��ج��زي ل��س��ت

∗∗∗
ب��ال��ب��أس��اء ي��م��وج ح��ش��د ب��ك ب��ا ع��ل��ى وال��ع��ف��اة ن��ن��س��اك ك��ي��ف
ل��ل��م��س��اء ص��ب��ح��ه م��ن ي��ش��ق��ى ه��ق ال��م��ر وال��ع��ام��ل ال��ط��ري��د ال��ش��ري��د
ال��ش��ق��اء ف��ي ع��ري��ق��ة ص��ارت ـ��ج��اد األم��ـ ف��ي ال��ع��ري��ق��ة ه��ي وب��ي��وت
ال��س��خ��اء أك��ف ع��ل��ى ت��ت��رام��ى ال��ي��ت��ام��ى دم��وع ت��رى أن ت��ط��ق ل��م
ال��ص��ه��ب��اء م��ن ح��ظ��ه��ا ذك��رت ال��ن��دام��ى ب��ع��د ك��ال��ك��أس واألي��ام��ى
ال��ن��داء ذل��ي��ل ع��ن ص��م ط��رق��وا ب��اب ك��ل دون��ه��م ال��ده��ر وق��ف
ن��داء ع��ن م��رة ردَّ م��ا ل��ك س��م��ح ال��م��روءات م��ن ب��اب غ��ي��ر
ب��ال��ن��داء زاخ��ًرا ال��ب��ح��ر وان��ظ��ر ب��ال��دع��اء داويً��ا ال��ح��ف��ل ان��ظ��ر
ظ��م��اء ال��م��ع��ال��ي إل��ى ل��ق��وم ـ��ي��ا ال��دن��ـ ب��ه ج��ادت ال��ن��ب��وغ ورد أن��ت
ل��ل��رج��اء م��ع��ق��ًدا م��ن��ه ج��ع��ل��وا ع��ب��ق��ريٍّ��ا ل��ه��م أط��ل��ع��ت ك��ل��م��ا
ال��م��ت��رائ��ي ل��ل��غ��د م��ش��رئ��ب��ي��ن واط��م��أن��وا ي��وم��ه��م ف��ي��ك ح��م��دوا
ال��رداء؟! ع��ف��ي��ف ذي��ل��ه ط��اه��ًرا ح��رٍّا ال��م��ح��ام��اة ف��ي ن��ن��س��اك ك��ي��ف
ب��اإلص��غ��اء ال��م��س��م��ع��ي��ن م��ره��ف ي��وًم��ا ال��م��ح��ي��ر ال��م��ج��ل��س وق��ف
ال��ب��ي��ض��اء ب��ال��ح��ق��ي��ق��ة دام��ًغ��ا وخ��ط��ي��بً��ا ن��ائ��بً��ا ف��ي��ك ي��رى إذ
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(١) الحق عبد الحميد عبد

واألع��داء ل��ل��خ��ص��وم م��اح��ًق��ا ج��ري��ئً��ا ق��ويٍّ��ا م��ق��ح��ًم��ا م��ف��ع��ًم��ا
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(٢) احلق عبد احلميد عبد

األوقاف وزارة يف

األم��وْر ح��ج��اه ف��ي اس��ت��ق��ام��ت ق��د ال��ذي وْه��و ال��ح��ق ل��وزي��ر ق��ل
س��ف��ي��ْر ال��م��ع��ال��ي س��اح إل��ى ع��ن��ه��م إن��ن��ي ذم��ة م��ق��ال��ي م��ن خ��ذ
ق��ص��ور ف��ي��ه��ا وال��ق��ف��ر م��دي��ن��ة ع��ه��ده ف��ي األوق��اف ج��اع��ل ي��ا
ال��ع��ص��ور ب��ال��ع��ف��اء ع��ل��ي��ه��ا م��رَّت ال��ت��ي ال��ك��ن��وز ف��ي��ه��ا ون��اب��ًش��ا
خ��ط��ي��ر ق��در ك��ل ع��ن م��ن��ق��بً��ا ع��ب��ق��ري��ات��ه��ا ف��ي��ه��ا ن��ب��ْش��ت
ال��وف��ي��ر ال��غ��ف��ي��ر ال��ج��مِّ ف��ض��ل��ك ع��ن ي��ق��ل ل��م وم��ا ق��ي��ل م��ا ف��ك��ل
ال��ص��دور ح��ن��اي��ا ف��ي ت��وارى وم��ا ع��اج��ًزا ش��ف��ٍة ف��ي ج��رى م��م��ا
ال��م��س��ي��ر إل��ي��ه — ي��أب��ى وإن — ل��ه ع��دل��ه ف��ي ال��ح��ق ع��ب��د ح��ق م��ن
ل��ل��وزي��ْر ق��دم��ت ق��د وب��اق��ة م��ردودة ل��ألص��ل ت��ح��ي��ة
م��ن��ي��ر ص��ب��ح ع��ه��دك ف��ي ي��ج��ل��وه ال��دج��ى رأي��ن��ا ق��د رب��ي س��ب��ح��ان
ال��ن��س��ور ب��ج��ن��اح ي��ع��ل��و وال��ع��ص��ر س��ي��ره ف��ي ال��ع��ص��ر ه��ذا م��اش��ي��ت
األس��ي��ر وق��ادي ال��ق��ي��د م��ح��ط��م رأت ح��ت��ى ب��األوق��اف زل��ت م��ا
ت��ط��ي��ر ب��ج��ن��اٍح ف��ل��ي��ن��ظ��روه��ا ب��س��ل��ح��ف��ات��ه��ا! ع��ي��روه��ا ك��م
… ال��ن��ظ��ي��ر ق��ل��ي��ل وه��اٍج ك��ل م��ن ال��ح��ج��ى ك��ن��وز ف��ي��ه��ا ن��اب��ًش��ا ي��ا
ال��ض��م��ي��ر ص��اف��ي ال��ق��ل��ب ك��ب��ي��ر ف��ت��ى وآي��ات��ه��ا ال��دار ذه��ب م��ن
ال��غ��دي��ر ك��ان��س��ي��اب روح وف��ي��ه ه��دأة ف��ي ال��ب��ح��ر م��ع��ان��ي ل��ه



ناجي إبراهيم شعر

ال��ب��ح��ور وت��ط��وي ال��ورد ي��ه��ب م��ا ع��ل��م��ه وم��ن س��ج��اي��اه م��ن خ��ذ
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(٣) احلق عبد احلميد عبد

األوقاف وزارة يف

ك��ف��رق��ِد وال��م��ع واع��ل وج��دِد م��دي��ًدا ع��ش
ي��ه��ت��دي ب��ال��ح��ق وْه��و ع��ب��ده ال��ح��ق رأى ل��و
ي��غ��ت��دي ال��ح��ق وع��ل��ى رائ��ًح��ا ال��ح��ق وع��ل��ى
ت��ق��ل��ِد ق��م ق��ائ��ًال ب��ال��ي��د ال��ت��اج ب��س��ط
وس��ي��دي أم��ي��ري ي��ا ت��ق��ل��ِد ت��ق��لَّ��ْد ق��م
��ِد س��جَّ وت��س��اب��ي��ح ركَّ��ٍع وب��إي��م��ان
ب��م��ش��ه��د وال��ب��راي��ا ع��ب��ده ال��ح��ق ب��اي��ع

∗∗∗
ال��م��ردد ب��ال��ن��داء داويً��ا ال��س��اح ان��ظ��ر
ال��م��ج��ن��د ب��ال��ش��ب��اب زاخ��ًرا ال��ب��ح��ر ان��ظ��ر
ل��ل��غ��د م��ش��رئ��ب��ي��ن ي��وم��ه��م ف��ي��ك ح��م��دوا
م��م��رد ص��رح ك��ل ل��ت��ب��ت��ن��ي م��دي��ًدا ع��ش
ت��ردد م��ن ب��ه م��ا ق��اط��ًع��ا ال��رأي ف��ل��ك
ب��م��رق��د وي��ث��وي ب ال��ق��را ف��ي ال��س��ي��ف ي��ه��دأ
م��غ��م��د غ��ي��ر ي��ق��ًظ��ا س��اه��ًرا ال��س��ي��ف ول��ك



ناجي إبراهيم شعر

∗∗∗
م��ن��ض��د ع��ق��د ش��ب��ه ن��ظ��م��ت��ه ب��ي��انً��ا خ��ذ
وم��ق��ص��دي ش��ع��ري ج��لَّ ت��زل��ف م��ن ب��ه م��ا
ال��م��س��دد وال��ف��ع��ال ب��ال��ع��ل��ى أن��ت خ��ال��د
م��خ��ل��د ش��ع��ر ك��ل ال��م��دى ع��ل��ى ف��ت��ق��ب��ل
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أباظة عزيز الشاعر

أباظة دسوقي األديب الوزير بمنزل تكريمه حفلة يف

ظ��م��آن��ا ال��ج��ي��ل ك��ان ال��ج��ي��ل ش��اع��ر ي��ا وأح��ي��ان��ا ح��يَّ��ان��ا ال��ق��ف��ر ع��ل��ى غ��ي��ث
دن��ي��ان��ا ال��م��وع��ود األم��ل م��ن ن��ب��ن��ي ع��دة ع��ل��ى ال��دن��ي��ا م��ن ن��ع��ي��ش ك��ن��ا
أح��ي��ان��ا ب��ال��وع��د ل��م��ع��ت وإن م��ن��ه��ا م��ن��ت��ظ��ًرا ك��ان م��ا ح��ق��َق��ْت ق��د ف��اآلن
ك��ان��ا م��ا م��ث��ل ال��ق��واف��ي م��ج��د أع��اد وم��ن ال��ب��ي��ان ه��ز م��ن ب��أروع ج��اءت
ري��ح��ان��ا ال��ش��ع��ر ألم��ي��ر وق��دم��ت ط��ربً��ا ن��ف��س��ه��ا ه��زت ال��ن��ي��ل ري��ح��ان��ة
م��والن��ا ت��ك��ري��م م��ن ال��ش��ه��ادة ل��ك س��ب��ق��ت ب��ع��دم��ا ون��ب��دي ن��ق��ول م��اذا
ع��ن��وان��ا ل��ألخ��الق ك��ن��ت وق��ب��ل��ه��ا ب��ره��انً��ا ال��ش��ع��ر ع��ب��ق��ري م��ن أق��م��ت
ص��ان��ا وَم��ْن ال��ذك��رى ح��ف��ظ َم��ْن وأن��ت ذه��ب��ت ل��ل��ت��ي وف��اء ب��آي��ت��ي��ن:
ب��س��ت��ان��ا ال��م��ع��م��ور ب��ي��ت��ك وص��ي��رت ب��ه ن��ع��م��ت ع��ي��ًش��ا ��رت ن��ضَّ ال��ت��ي إن
ش��ان��ا ي��خ��ت��ل��ف ل��م ال��ه��وى ت��ل��ق ع��ي��ن��اك، رن��ت ال��ض��ري��ح ذي��اك ن��ح��و ل��ح��ظ��ة ل��و
ن��س��ي��ان��ا ال��ده��ر ح��ادث��ات ع��ل��ي��ه��م��و س��ح��ب��ت ل��ألل��ى وف��اء م��ن وآي��ة
س��ل��ط��ان��ا ال��ع��ْرب م��ْل��ك ت��وط��د ب��ه زم��ن ف��ي ال��م��ج��د وع��ه��د ال��رش��ي��د ع��ه��د
أف��ن��ان��ا ي��ه��ت��ز أو خ��م��ائ��ل ي��ه��ف��و م��ؤت��ل��ٌق ال��ع��ي��ش ح��ي��ث ب��غ��داد وع��ه��د
وع��دوان��ا ب��غ��ض��اءً ي��ق��ط��ر وال��س��ي��ف ب��ج��ع��ف��ره ف��ت��اك وْه��و ج��ل��وت��ه
أل��وان��ا ال��ت��زي��ي��ف م��ن ال��ن��ف��وس ك��س��ا ل��ك��م ال��ن��ف��وس ي��ك��س��و ال��ذي ل��ل��ط��الء ي��ا



ناجي إبراهيم شعر

وْس��ن��ان��ا ال��ف��ت��ك خ��ي��ال ف��ي��ه��ا ي��ن��ام ي��غ��ي��ره��ا ش��يء ال ال��ط��ب��ي��ع��ة ت��ل��ك
ي��ق��ظ��ان��ا ال��وس��ن��ان وث��ب إن وال��وي��ل ي��وق��ظ��ه وال��م��ج��د ي��وق��ظ��ه ال��ح��رص

∗∗∗
وإح��س��ان��ا وت��ك��ري��ًم��ا م��دي��ًدا ع��م��ًرا وأم��ت��ه��ا ال��ف��ص��ح��ى ل��غ��ة ع��ن ج��وزي��ت
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أنِت أغنية

ف��ان��ي ج��م��ال��ك وال غ��رام��ي ال ك��ف��ان��ي ب��ح��ب��ي ت��ؤم��ن��ي إن أن��ِت
ول��س��ان��ي دم��ي ال��ن��وى وأج��ف وخ��ي��ال��ي خ��اط��ري ال��ه��ج��ُر أج��دب
ح��ن��ان م��ن ل��ق��ط��رة ج��ن��ون��ي وا ع��ي��ون��ي ف��ي ال��ظ��م��ا روِّي ف��ت��ع��ال��ْي
ال��ه��وان دي��ار ع��ل��ى ووق��وف��ي ذل��ي ت��ن��ائ��ي��ك ف��ي وال��ل��ه ط��ال
ظ��ل��الن��ي! ك��ل��م��ا ج��ن��اح��ي��ك ف��ي س��ر أي أح��س��ه روح أي
ال��ع��ي��ن��ان! ه��ات��ه ف��ّي س��ك��ب��ت س��ح��ر أي أح��س��ه روح أي
ت��س��ك��ب��ان م��ا ال��ن��ش��ور وك��أن ت��ب��ع��ث��ان م��ا ال��رم��ي��م ل��ك��أّن
األك��وان ع��ل��ى م��ن��ه��ا وم��ط��ل س��م��اء ف��ي م��ح��ل��ق وك��أن��ي
ع��ن��ان ف��ي ك��ل��ه ال��ك��ون أج��م��ع ق��وي م��ن��ح��ت ب��م��ا م��س��ت��ع��ز





اإلبراهيميات

النهضة أبو فهو واألدباء، األدب عىل فضل أباظة دسوقي املعايل لصاحب
الديوان، هذا ناظم عىل فضله فوق هذا منازع، من ذلك يف ما الحارضة األدبية
يعتلج مما ضئيل جزء عن إال يعرب ال التالية القليلة األبيات يف أنه يجد الذي

الجميل. وعرفان واملحبة الشكر من خاطره يف





األوبرا دار يف تكريمه يفحفلة

ه��ن��ا ب��أج��م��ع��ه��ا م��ص��ًرا ت��ج��د ت��ل��ف��ْت م��نَ��ى ألن��ف��س��ن��ا ك��ان��ت ن��ل��تَ��ه��ا م��نً��ى
م��س��ك��ن��ا األف��ق ي��رى أن ب��ج��دي��د وم��ا ال��ع��ل��ى ف��ي ال��ب��در م��وط��ن ب��ع��ج��ي��ب وم��ا
ال��س��ن��ا ��اح��ة وضَّ اآلالء ع��ل��ى ف��ي��ث��ن��ي ن��ش��وٌة ت��ع��روه ال��ُح��رِّ ق��ل��ب ول��ك��نَّ
وت��م��ك��ن��ا ال��س��م��ا آف��اَق وُم��لِّ��َك م��ك��ان��ه ال��م��ن��ي��ر ال��ب��دُر أخ��ذ إذا
أع��ل��ن��ا وال��ن��ب��ل ال��ف��ض��ل ف��ي رأي��ه وع��ن س��ي��ًدا ق��در ال��م��ح��ب��وب ال��م��ل��ك إذا
م��ؤم��ن��ا ب��ال��ح��ق ب��ات ق��ل��ب وإي��م��ان وي��ح��ت��ب��ي ي��ح��ب م��م��ن ث��ق��ة ف��ع��ن
ال��غ��ن��ى ذات��ك وف��ي م��غ��ن��ي��ه وأن��ت رب��ي��ع��ه أن��ت ال��ن��ي��ل م��ل��ي��ك س��الًم��ا
ال��ج��ن��ى وارف��ة األب��اظ��ي��ون ج��اله��ا ل��روِض��ة ال��رب��ي��ع ت��ك��ري��م ف��ذل��ك
م��وط��ن��ا وال��ع��ل��م واآلداب ول��ل��ف��ض��ل ع��ظ��ي��م��ة ل��ك��ل ص��ارت روض��ة أج��ْل!
ب��ال��ق��ن��ا ال��م��ي��ادي��ن أخ��رى اش��ت��ج��رت إذا وال��ع��ل��ى ل��ل��م��ج��ِد س��ب��اق��ي��ن وم��ي��دان
ون��ى ف��م��ا ال��ل��واءِ ن��ح��و آخ��ٌر غ��دا س��ي��د راح إذا ال��ع��ال��ي األدب م��ن

∗∗∗
وأذع��ن��ا ال��ف��ؤاد أق��ص��ى م��ن ول��بَّ��اك م��س��رًع��ا ن��ح��وك س��ار ال��ق��واف��ي ع��ص��يُّ
ف��ي��س��ج��ن��ا ي��ه��ان أن ت��أب��ى ال��ش��ع��ر ع��ن ج��م��ي��َع��ه��ا ال��ق��ي��وَد ف��ك ال��ذي وأن��ت
م��ع��دن��ا ال��ش��ع��ِر أج��ود م��ن ل��ه ب��ذل��ن��ا م��رًة ال��ش��ع��َر دع��ا ال��ص��اف��ي ال��م��ع��دن إذا

∗∗∗
أن��ا خ��ي��ره��م وال ش��ادي��ه��م أن��ا ف��م��ا ت��ح��ي��ت��ي ف��اق��ب��ل أق��ل��ل��ُت إذا دس��وق��ي



ناجي إبراهيم شعر

َج��نَ��ى وب��س��ت��ان��ه��م ال��غ��ال��ي روض��ك وم��ن ك��ل��ه��م ال��م��ح��ب��ي��ن ص��وت ول��ك��ن��ن��ي
دن��ا م��ا ج��الل��ك م��ن ف��راش وأي ح��ائ��م م��ج��ِدَك م��ص��ب��اح ع��ل��ى ف��راش
م��ع��ل��ن��ا ي��ك��نُّ��ون ع��م��ا أق��م ف��دع��ن��ي ق��ل��وب��ه��م ف��ي ال��ذي ال��ه��م��س ص��دى وإن��ي
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العروبة أدباء يفجامعة

ال��خ��ري��ْف ووق��اه��ا ال��دن��ي��ا روض��ة ب��ه ال��ل��ه ج��م��ل رب��ي��ًع��ا ي��ا
وري��ْف م��ْدن م��ن األم��ة ه��ذه ع��ل��ى ال��ل��ه م��ده وش��ع��اًع��ا
وري��ف ظ��ل ف��ي ن��ع��م��اك م��ن ن��ح��ن ل��ه��ا ح��ّد ال ال��ن��ع��م��ة أي��ه��ا
ال��ش��ري��ف وال��ش��ع��ر ال��ق��ول ص��اف��ي ف��ي��ك ل��ن��ا وال��ق��ل��ب ال��ن��ف��س ش��ري��ف ي��ا
ال��ع��ط��وف ال��ق��ل��ب ذي ال��وال��د رق��ة ت��ع��دل��ه��ا ال ال��رق��ة أب��ا ي��ا
ال��ل��ط��ي��ف ب��ال��ض��وء ال��ب��در ك��ش��ع��اع ع��ل��ي��ائ��ه��ا م��ن ت��ن��زل رق��ة
ض��ع��ي��ف ال��ب��اع ع��اج��ز ع��ن��ه��ا وْه��و غ��اي��ة ف��ي��ه ال��ش��ع��ر ي��ت��م��ن��ى
ال��م��ن��ي��ف ال��ص��رح ع��ن ال��ط��رف ق��ص��ر أع��ج��زه ح��اول��ه��ا ك��ل��م��ا
ي��ط��وف ب��ال��ن��ور ح��ام ك��ف��راش ح��ول��ه ص��رن��ا ال��م��ص��ب��اح أي��ه��ا
ال��ح��ف��ي��ف م��وص��ول األي��ك ف��ي ن��س��ًم��ا ح��ول��ه غ��دون��ا األي��ك أي��ه��ا
األل��ي��ف ن��ج��وى ال��رب��ى أغ��اري��د م��ن ف��اس��ت��م��ع ع��ن��ه��م غ��نَّ��اك َم��ن أن��ا





دسوقي إبراهيم األديب الوزير ندوة يف
أباظة

ن��ب��ي��ال ح��رٍّا ه��وى ت��ق��ب��ل��ه ال��ج��ل��ي��ال ال��ح��ر ال��ط��ي��ب وزي��ري
ي��م��ي��ال أن ال��ع��وادي ف��ي وي��أب��ى ي��ب��ال��ي ال ال��ح��وادث ع��ل��ى ي��ق��ي��م
س��ب��ي��ال ل��ه ال��ري��اء ي��دري وال اخ��ت��الف��ا ل��ه ال��زم��ان ي��دري وال
ال��ظ��ل��ي��ال وال��ظ��ل ال��خ��ي��ر ب��س��ط��ت وواردي��ه ال��رف��ي��ع األدب ع��ل��ى
ال��ج��م��ي��ال ل��ك ن��رد ج��ئ��ن��ا ف��ق��د ف��ض��ل ع��ل��ي��ك ل��ل��ق��ائ��ل��ي��ن وم��ا
ال��ق��ل��ي��ال ل��ك ق��ط��ف��ت إن ف��ع��ذرا ش��ع��ري ط��وق ال��ق��واف��ي ل��ك ق��ط��ف��ت
أط��ي��ال أن ح��ي��اؤك ف��ي��م��ن��ع��ن��ي ال��ق��واف��ي ل��ك أط��ي��ل ب��أن وددت
رس��وال ه��ن��ا ال��رف��اق ع��ن وق��ف��ت ال��ج��ل��ي��ال ال��ح��ر ال��ط��ي��ب وزي��ري
أق��وال وأن أع��ي��د أن وف��خ��ًرا ف��ؤادي ي��ط��وي ال��ذي ل��ك أع��ي��د
ج��ه��وال ج��اه��ل��ك��م ي��ظ��ل إالَم ال��م��ع��ال��ي م��ع��ن��ى ل��ج��اه��ٍل أق��ول
دل��ي��ال ص��ل��ة ع��ل��ى ق��ام��ت وال ق��رب��ت��ن��ا ال��وزارة ال دس��وق��ي
ن��ب��ي��ال ح��رٍّا ه��وى ت��ق��ب��ل��ه وف��ض��ال أخ��الًق��ا ف��ي��ك ع��ش��ق��ن��ا





األباظيني بعضالرساة يف ملعاليه تعزية

أض��داد ت��ح��ل��ي��ق وع��ن ن��د ط��وق ع��ن ع��ظ��م��وا ق��د األب��اظ��ي��ي��ن ال��س��راة إن
��اد ب��ن��قَّ أو ال��م��ن��اي��ا ف��ي ب��ص��ي��ر أح��س��اس��ن��ه��م ال��ج��اري ال��َق��َدُر ت��خ��ط��ف
ال��ع��ادي! ال��ردى ك��ف ف��ي ال��ج��واه��ر ع��ل��ى أس��ف ف��ي ال��دم��ع ت��ذري وال��ع��ي��ن ص��ْح��ت ك��م
ح��س��اد؟! أن��ظ��ار م��ن ال��ح��وادث ع��ل��ى ت��ح��ف��ظ��ه��م ل��ألب��اظ��ي��ي��ن رًق��ى أال





بزيارته الوزير تكرم وقد الشاعر منزل يف

داري وزن��ت ق��دري ش��رف��ت ش��ع��ري ي��ف��ي��ك ل��ف��ظ ب��أي
ال��م��زار روع��ة ف��زدت��ن��ي ال��م��واس��ي ب��رك ك��ف��ى أم��ا
ب��ال��دراري ب��ال��ب��در أق��س��م��ت ض��ح��اه��ا ف��ي ب��ال��ش��م��س أق��س��م��ت
ال��ن��ه��ار واض��ح ك��أن��ه ال��دي��اج��ي ال��م��اح��ق ب��ف��ض��ل��ك
وق��ار إل��ى س��م��و ف��م��ن م��ع��ن��ى ك��ل ال��ب��ح��ر م��ن ف��ي��ك
وال��م��ن��ار ال��ش��ط وب��س��م��ة رح��بً��ا ال��ع��ب��اب ص��در وأن��ت
س��اري ول��ط��ف غ��اٍد ط��ي��ب م��ن ي��ت��رى ال��ج��م��ي��ل ه��ذا ك��أن
ق��رار وال ه��دوء ب��ال ات��ص��ال ذو ال��ب��ر م��ن م��وج
ال��ع��ث��ار ف��ي ق��واف��يَّ ل��ج��ت ح��ت��ى ب��ال��ج��م��ي��ل غ��م��رت��ن��ي
ق��رار ب��ال ف��ض��ل غ��ري��ق أن��ي غ��ي��ر ال��ب��ح��ر أن��ق��ذن��ي
ال��ق��ف��ار ع��ل��ى غ��ي��ثً��ا وك��ن��ت ع��ي��ش��ي ري��اض ف��ي ن��دى ك��ن��ت
غ��م��ار إل��ى غ��م��ار ف��م��ن ال��ل��ي��ال��ي م��ن ض��ن��ًك��ا ل��ق��ي��ت
ان��ت��ظ��اري ل��ل��راح��م وط��ال ال��ل��ي��ال��ي ع��ل��ى ع��ت��ب��ي ط��ال ق��د
اع��ت��ذاري ال��ل��ي��ل��ة ل��ه��ا ح��ق أس��اءْت م��ا ك��ل ع��ن ص��ف��ح��ت





أدباء جامعة أقامتها التي الربيع يفحفلة
العروبة

ال��رف��ي��ع��ا م��ع��ن��اه ن��س��ج��َن ُع��الك ش��ع��ر ب��ي��ت ف��ض��ل��ك ال��ف��ض��ل أم��ي��ر
ال��وس��ي��ع��ا ال��ك��ون ي��م��أل س��ن��اه ف��ن ن��س��ي��ج ال��ض��ي��اء ك��ان إذا
ال��رب��وع��ا غ��م��ر ع��ام��ر ق��ص��ي��د وت��س��ع��ى ت��م��ش��ي ح��ي��ث��م��ا ف��ح��ول��ك
ال��ب��دي��ع��ا وال ال��ب��ي��ان ع��رف وم��ا م��ب��ي��ن��ا ت��م��ض��ي ح��ي��ث��م��ا ت��ك��ل��م
ت��ب��ي��ع��ا ل��ه أك��ون أن وف��خ��ًرا ب��ش��ع��ري أت��ب��ع��ه س��ن��اك ح��ب��ب��ت
ج��م��ي��ع��ا م��ق��ّص��رة ب��ه��ا ف��ض��ق��ت ال��ق��واف��ي م��ق��درة ج��ه��د م��دح��ت��ك
ت��ط��ي��ع��ا! أن ه��ن��ال��ك م��ع��ودة ب��ن��ف��س��ي م��غ��ردة أت��ع��ص��ان��ي
ن��س��ت��ط��ي��ع��ا ل��ن واه��دئ��ي روي��دِك، ق��ص��وًرا ك��ل��ت وق��د ل��ه��ا أق��ول
ودي��ع��ا ت��س��ام��ح��ه ف��ي ك��ري��ًم��ا ع��ظ��ي��م��ا ت��رى ح��ي��ث ال��ن��اس ي��راك
رج��وع��ا ي��م��ل��ك ل��م ه��مَّ م��ا إذا ق��ويٍّ��ا دف��اًق��ا ال��ن��ه��ر وأن��ت
ال��م��ن��ي��ع��ا ح��وائ��ل��ه��ا م��ن وي��غ��ش��ى ن��ع��م��ى ج��الل ال��رب��وع ع��ل��ى ي��ف��ي��ض





مظلمة

ج��الل��ْك م��ن م��س��ت��م��د ءٍ ش��ي وك��ل أظ��ل، ال أن��ا
ال��م��س��ال��ْك ب��ه ع��ل��ي س��ّدت م��ح��ل��ول��ك ق��ات��م ف��ي
ظ��الل��ْك ف��ي ح��ظ��ي ح��م��دت ك س��ن��ا ف��ي ت��ض��ع��ن��ي ل��م إن
ش��م��ال��ْك ف��ي ل��ي ف��ال��ت��ف��ْت ـ��ن��ك ي��م��ي��ـ ف��ي ت��ض��ع��ن��ي ل��م إن
ذل��ك غ��ي��ر ش��يء ـ��أوق��اف ال��ـ ف��ي ل��ي��س رأي��ك ال��رأي
م��ال��ْك األوق��اف وف��ي ي��ف��ت��ى ال ال��ح��ك��م��اء أح��ك��م ي��ا





واعتذار شكر

ال��ل��ُه أك��رم��ك أك��رم��ت��ن��ي آم��ال��ن��ا ك��ع��ب��ة أخ��ي! أب��ي!
ي��ع��ص��اُه ع��ن��دك ب��ي��ان��ه ام��رؤ أن��ي ال��ش��ك��ر ف��ي م��ا أع��ج��ب
ون��ج��واُه ال��ش��ع��ر وي��ع��ل��م وش��ك��واه ال��ق��ل��َب ي��رى م��ن ي��ا
ع��ي��ن��اُه! ب��ال��ش��ع��ر ف��اغ��رورق��ت خ��ان��ه م��ن��ط��ق��ه ش��اع��ر ك��م
وأص��ف��اُه! ال��ط��ب��ع وأع��ذب وأس��م��اه! ال��خ��ل��ق أك��رم م��ا
أش��ب��اُه ال��ن��ب��ل ل��ه��ذا ي��رى ول��ن ث��اٍن دون ف��رٌد إن��ك
ج��ن��ب��اُه األش��واك ع��ل��ى ب��ات م��ت��ع��ب ف��ت��ى ح��ال ع��ن ع��ف��وك
ي��غ��ش��اُه ك��ال��م��وج��ة وام��ت��د ح��ي��رة ع��ل��ى ال��ل��ي��ل ب��ه ط��ال
وع��ق��ب��اُه ال��ل��ي��ل ذل��ك ع��ن ط��ول��ه ع��ل��ى ال��ل��ي��ل ي��س��ائ��ل
وأخ��ف��اُه؟ ال��ف��ج��َر م��ح��ا م��اٍح غ��ال��ه ه��ل ال��ن��ور؟ أي��ن وال��ن��ور
وت��ق��واُه ال��ل��ه وخ��ش��ي��ة ت��ه��ي ال ث��ق��ة ل��وال ِك��ْدُت ق��د
ت��رع��اُه ال��م��زن��ة وال ت��ه��م��ي دي��م��ة ال ال��ب��ر ج��ف أق��ول
وب��ش��راُه ال��خ��ي��ر ل��ي ت��ح��م��ل ط��ل��ع��ة ف��ي ال��خ��ي��ر رأي��ت ح��ت��ى
م��ح��ي��اُه أن��ت ف��َل��ك ف��ي ف��رق��د ف��ي ت��وم��ض ل��م��ع��ة ف��ي
ون��ع��م��اُه ال��ل��ه رح��م��ة ي��ا ال��رض��ى وع��رف��ت رب��ي ح��م��دت





األبطال بطل

الجراحي الحكيم عبد الشهيد

وغ��ن��ْم وج��لَّ��ى ال��غ��ار ل��ب��س ال��ه��رْم أرض م��ن األب��ط��ال ب��ط��ل
ي��ب��ت��س��ْم ال��م��ح��ي��ا وض��اُح وْه��و دم��ع��ك��م ع��ل��ي��ه ت��ذرون ك��ي��ف
َع��َل��ْم ف��ي ش��ه��ي��ًدا ل��ف َع��َل��ٍم ع��ل��ى ال��ب��اك��ي م��ن��ك��ُم ي��ب��ك��ي ك��ي��ف
األج��ْم أش��ب��ال ال��دار وح��م��اة ال��ح��م��ى ف��ت��ي��ان ال��ن��ي��ل ش��ب��اب ي��ا
زع��ْم ق��د ف��ي��م��ا ال��زاع��ُم ك��ذب ه��ازل��ة أم��ة زع��م��وك��م
ت��ل��ت��ه��ْم ش��ب��ت ن��ك��راء ث��ورة ال��م��دى ط��ول ع��ل��ى ت��ت��ح��داه��م
ال��ح��ك��ْم ع��ب��د ع��ن ال��م��ج��د وح��دي��ث غ��د ف��ي ع��ن��ا ال��ده��ر وم��ق��ال
ال��ن��ع��ْم! أذي��ال ي��س��ح��ب ن��اض��ر ال��ص��ب��ا ب��واك��ي��ر ف��ي أغ��ر ك��م
ال��ك��رْم ف��ي ت��ن��اه��ى ت��دع��وه م��ص��ر ه��ت��ف��ت ف��ل��م��ا ال��ج��ود ط��بْ��ع��ه
ال��ق��دْم ج��ب��اَر ال��خ��ط��وِة ث��اب��ت وم��ش��ى إل��ي��ه��ا ال��ورَح ق��دم
ت��ن��ْم ل��م وع��ي��نً��ا ت��رع��ى ه��م��ة ب��ه��ا ال��ك��ب��رى ال��ي��ق��ظ��ُة ك��ل��ف��ت��ُه
ب��األل��ْم ح��ف��ْت ال��م��ْس��ل��ك وع��رة دام��ي��ة خ��ط��ة ج��ش��م��ت��ه
س��ل��ْم ال��م��رء إذا ال��ع��ار وي��رى ل��ذت��ه ب��ه��ا ال��م��وُت ي��ج��د

∗∗∗
َظ��ل��م! ق��د ل��ب��اٍغ ق��ب��ًرا ف��ت��ح��ت ك��م ال��ف��ي��ح��اء ال��ج��ن��ة ل��ه��ذي ي��ا



ناجي إبراهيم شعر

األك��ْم ف��ي ض��ح��وك ال��ورد ف��إذا ال��رب��ى ه��ذي ع��ل��ى ال��ص��ب��ُح ي��ص��ب��ح
ب��ال��ح��م��ْم ت��رم��ي ش��ع��واءُ ف��وه��ٌة ان��ق��ل��ب��ت ال��م��س��اء أم��س��ى ف��إذا
ب��دْم وادي��ه��ا األح��رار ف��روى ظ��م��ئ��ت ت��راه��ا إذ ت��دري ل��س��ت
ال��م��ض��ط��رم! ال��ح��م��ي��م ل��ون أم ـ��ج��اث��م ال��ـ ال��ردى ل��ون أم ال��ورد ل��ون ذاك
األج��م أش��ب��ال ال��دار وح��م��اة ال��ح��م��ى ف��ت��ي��ان ال��ن��ي��ل ش��ب��اب ي��ا
األم��م ف��وق أم��ت��ك��ْم واج��ع��ل��وا ح��ط��م��ك��ْم ال��ذي ال��ق��ي��د ح��ط��م��وا
ال��ديَ��م وح��يَّ��ت��ه ال��غ��ي��ث ج��اده ب��ط��ل م��ن��ك��ْم اس��ت��ش��ه��د وإذا
ب��ال��ق��س��م ووف��ى ال��ف��ادي، ذل��ك دي��ن��ه ل��م��ص��ر أدى ول��ق��د
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مرص

ال��ك��ب��رى وال��ج��ن��ُة ال��م��ح��راُب ه��ي ف��م��ص��ر م��ص��را ي��ف��ت��دي ل��م��ن ي��وم ذا إن أَج��ْل
وال��ع��م��را وال��ج��ه��د ال��ص��ب��ر ف��ي��ه ون��ن��ف��د ح��ب��ه��ا ش��ط��ر وج��ه��ن��ا ن��ول��ي ح��ل��ف��ن��ا
وال��ف��ق��را وال��ذل ال��ض��ن��ك ف��ي��ه��ا ون��ق��ت��ل ق��وي��ة ال��ح��ي��اة روح ب��ه��ا ن��ب��ث
ال��ح��ّرا وال��ع��م��ل ال��ف��ك��ر ف��ي��ه��ا ون��خ��ل��ق ح��وائ��ًال ون��م��ح��و أغ��الًال ن��ح��ط��م
ش��ب��را ي��دع��وا ل��م ال��ف��ت��اك ت��ن��اوش��ه ط��ع��ُم��ه م��رَّ ق��د ال��ن��ي��ِل م��اءَ إن أج��ل
وال��ب��ش��رى ال��خ��ي��ر ت��س��ت��ق��ب��ل م��غ��ردة ح��م��ائ��ٌم وري��ع��ت ال��دن��ي��ا ب��ه ف��دال��ت
وال��زه��را ال��ح��س��ن ت��رح��م ال ظ��ف��رت إذا ك��واس��ر ال��ح��زي��ن األْف��ق ع��ل��ى وح��ام��ت
وال��وك��را وال��زغ��ب األف��ن��ان وت��ل��ت��ه��م ال��ذرى م��ن ال��ع��ق��اب ح��ط ك��م��ا ت��ح��ط
خ��ي��را ت��م��ط��ره��ا ال��م��زِن ك��م��اء ��ا أك��فٍّ ت��م��ن��ح��ون��ه��ا دون��ه��ا وق��ف��ت��م ف��ه��ال
ال��ف��خ��را ي��ج��ل��ُب أو ال��م��ج��َد ي��ج��ن��ي ال��ده��ر ع��ل��ى م��وق��ٍف ك��ل ف��ي ال��ن��ي��ل ش��ب��اب س��الًم��ا
ال��وف��را ال��م��غ��ن��َم ُص��ن��اع��ن��ا ع��ل��ى ي��در م��ص��ن��ٍع ُرب م��ص��ن��ًع��ا ن��ش��يّ��ْد ت��ع��ال��وا
ال��ص��ف��را واألوج��َه ال��ب��ؤِس ح��ط��اَم ي��ض��م م��ل��ج��أ ُرب م��ل��ج��أ، ن��ش��يّ��ْد ت��ع��ال��وا
غ��م��را ت��غ��م��ُرن��ا ك��ال��س��ي��ل ب��ن��ا أح��اط��ْت ال��ت��ي وال��ع��ل��َل ال��ج��ه��َل ل��ن��م��ح��و ت��ع��ال��وا
ال��ع��ص��را ي��ص��م غ��اف��ٌل م��ن��ا ك��ان ف��ال ع��ظ��ي��م��ٌة أم��وٌر ح��ان��ْت ف��ق��د ت��ع��ال��وا
ال��وع��را وال��م��ط��ل��َب ال��ص��ع��َب أِل��ف��ن��ا ش��ب��اٌب ف��إن��ن��ا أه��ًال ل��ل��ع��ص��ب ن��ق��ْل ت��ع��ال��وا
ال��ف��ج��را ن��س��ت��ق��ب��ل ال��ط��ي��ِر ب��ك��وَر ب��ك��رن��ا ف��إن��ن��ا ع��ي��وٌن ن��ام��ت إذا ش��ب��اٌب
ال��ن��ص��را ي��ن��ت��زُع ل��ل��ن��ص��ر ي��غ��ت��دي وم��ن ك��ل��ن��ا ال��م��ج��ِد ح��وم��َة ن��زل��ن��ا ش��ب��اٌب





الصحراء حبعىل

ق��ل��ب��ي ب��ع��د ق��ل��بً��ا أن��ت ف��ج��رْب ح��س��ب��ي وأن��َت ح��ي��ي��ُت م��ا أح��ب��َك
ال��م��ل��ب��ي ال��م��ط��ُر ب��ع��دك ج��ف��اه��ا ع��م��ٍر ص��ح��راءِ ع��ل��ى أس��ف��ا وي��ا
وِك��ذِْب أب��اط��ي��ٍل م��ن ول��ي��ل��ي س��راٌب ل��واف��ِح��ه��ا ف��ي ن��ه��اري
ج��ن��ب��ي أض��ج��ع��ُت س��اع��ًة أن��ا إذا ع��ت��ٌب ش��ف��ت��ي��َك م��ن أذن��يَّ وف��ي
س��رِب ب��ع��د س��ربً��ا ع��ل��ي ت��م��ر ت��ت��رى األي��اِم ق��واف��ُل وت��ل��ك
ب��رك��ب م��ط��ال��ع��ه أل��م��ْح ول��م م��ن��ه��ا س��ن��اك ي��ط��ل ال ع��واِب��ُس
ب��ق��رب��ي — أدري أك��ن ول��م — وص��رت ع��ن��ا ال��ح��ظِّ ع��ي��وُن غ��ف��ل��ْت ف��إن
ق��ل��ب��ي ن��ار ل��ك م��وق��د وإن��ي ح��ب��ي خ��ي��اُم ف��ت��ل��ك ت��ب��يِّ��نِّ��ي





الصغرية القافلة

يجيل زعيمها بينما الفناء، عىل أوشكت وقد زعيمها، يقتادها صغرية قافلة
ماء. أو ظلٍّ أو واحة عن باحثًا وهناك هنا النظر

ال��رح��اال ش��دوا غ��اي��ٍة ألي��ِة وال��ج��م��اال ال��ق��ب��ي��ل��َة س��ِل ت��ع��اَل
وح��اال ح��اًال ت��غ��ي��روا وك��ي��ف ب��أرٍض أرًض��ا ت��ب��دل��وا وك��ي��ف
ظ��الال أو ال��ه��واج��ِر ع��ل��ى ي��ت��اُح م��اءً ل��ع��ل ال��ع��ي��وُن ت��ط��ل��ع��ِت
ج��اال اآلف��اق ف��ي ال��ص��ق��ِر ك��ل��ح��ظ ل��ح��ًظ��ا ال��ص��ح��راء ف��ي ال��ش��ي��ُخ وم��ّد
خ��ي��اال ه��ي��ك��ل��ُه ج��ر خ��ي��ال ه��زاًال أو س��ْق��م��ا ب��ن��ي��ه ك��أن
م��ث��اال ع��ي��ن��ي م��ث��ل��ه��ا ت��َر ف��ل��م أري��ت��ن��ي��ه��ا ال��ح��ي��اة أق��اف��ل��ة
م��آال ل��ق��اف��ل��ٍة ن��دري وم��ا ح��ي��ارى ال��دن��ي��ا ف��ي ن��ح��ن ه��ي أج��ل
م��اال! ب��اإلع��ي��اء ج��ن��ب��ي��ه ع��ل��ى غ��ري��ب م��ن ك��م ح��ي��اتَ��ن��ا. رأي��ُت
وال��رم��اال! ال��ه��واج��َر س��أل وق��د ا ردٍّ ي��ل��َق ل��م س��ائ��ٍل م��ن وك��م
ال��س��ؤاال س��واف��ي��ه��ا ل��ه ت��رّد ي��وًم��ا ع��ل��ي��ه ال��ق��ف��ار ت��ج��ب ف��إن

∗∗∗
م��ح��اال أو ض��الًال، أو خ��ي��اًال، أري��ت��ن��ي��ه��ا ال��ح��ي��اة أق��اف��ل��ة





عاصفة

ت��ث��وْر ال��ي��أس م��ن ال��ن��ف��س ع��ن��دم��ا ن��ف��ِس ص��ورُة أم ل��ل��ب��ح��ر ص��ورٌة
وص��خ��وْر ع��ب��اٌب إال ي��ع��ْد ل��م ال��ت��أس��ي ع��ز وق��د ال��م��وُج ع��ال ق��د

∗∗∗
ض��ج��ُر ق��ل��ٌب زل��زل م��ث��ل��م��ا راك��ب��ه ع��ل��ى ال��ب��ح��ُر زل��زل
س��ف��ُر وال��م��ن��اي��ا ض��ن��ك، رك��ُب ط��ال��ب��ه ع��ل��ى ص��ار س��ف��ر

∗∗∗
ت��م��ي��ْل ال��دن��ي��ا ف��ي األع��م��ار ه��ك��ذا ال��ش��راْع م��ال ك��م��ا ال��ح��ظُّ غ��رَّب
ب��ال��رح��ي��ْل ش��يء ك��ل وت��ن��ادى ال��وداْع أش��ب��اُح ال��ج��و ف��ي وس��رْت

∗∗∗
وت��ن��اه��ى ع��ب��اٌب ج��ار أإذا ال��ب��الء ال��ق��ل��ب ع��ل��ى اش��ت��د أإذا
إل��ه��ا؟! ل��ل��ك��ون أن ن��ن��س��ى ك��ي��ف ب��ال��رج��اء؟! ع��ص��ًف��ا األم��واُج ت��ع��ص��ف





عينان

واب��ت��س��م��ا ع��ي��ن��ي��ك ف��ي ت��أل��ق ب��رٌق وال��ظ��ل��م��ا ال��غ��ي��َب وش��ق ال��س��ن��ي��ن ط��وى
خ��ل��ف��ه��م��ا؟ األق��داُر ل��ي ت��خ��ب��ئُ م��اذا ل��ي ي��وم��ُض ن��ج��م��ي��ن م��ن ال��ب��رق س��اري ي��ا
ح��ل��م��ا؟ أم ال��وه��م خ��داع م��ن ل��ي ن��ص��ب��َت ش��رك��ا أم ال��خ��ل��ِد ع��ت��ب��ات ب��ي أج��ئ��َت
م��رت��ط��م��ا ال��م��ج��ه��وِل ب��ال��غ��د وزورًق��ا وع��اص��ف��ًة ب��ح��ًرا ن��اظ��ٌر ك��أن��ن��ي
ق��دم��ا ل��ه��ا أن��ق��ل ل��م وال��ف��ك��ِر ب��ال��روِح ل��ه��ا س��ريْ��ت ق��د ل��س��م��اءٍ ح��م��ل��ت��ن��ي
وال��ق��ل��م��ا ال��ل��وَح ف��ي��ه��ا أب��ص��ر ف��ك��دت غ��الئ��ل��ه��ا ف��ي ��ت وَرقَّ س��دي��ًم��ا ش��ّف��ت
رس��م��ا ق��د ال��ن��وِر ب��ب��ي��ان وك��ات��بً��ا ح��ب��ه��م��ا ال��غ��ي��ُب خ��ط ق��ل��ب��ي��ن رأي��ت
ق��س��م��ا إخ��الص��ه ع��ن ال��ق��ل��َب ت��س��أل��ي ال ب��ه��م��ا م��ق��س��م إن��ي ع��ي��ن��ي��ِك وس��ح��ر
م��ن��س��ج��م��ا األم��واِج م��ؤت��ل��ُق وس��ال ص��ف��ا ال��ج��م��ي��ل ك��ال��ن��ب��ِع ل��ع��ي��ن��ي��ِك واًه��ا
س��ل��م��ا ل��م��ن ع��ذر وال ال��ح��م��اُم ف��ي��ه��ا ع��ذُب��ت وإن ك��أٌس أن��ت��م��ا أن��ت��م��ا؟ م��ا
ول��م��ا؟ ل��م��ن؟ ن��س��أْل: ل��م ال��م��ش��ي��ئ��ُة ل��ه ق��دٍر إل��ى ق��ل��ب��ي��ن��ا ال��ح��بُّ رم��ى ��ا ل��مَّ
م��ن��ص��رم��ا م��رَّ ق��د وم��ا ي��ج��يء وم��ا ح��اض��ره��ا اآلب��اد ت��ج��م��ُع ل��ح��ظ��ٍة ف��ي
ق��دم��ا أخ��ب��اُره��ا ب��ه س��ارْت األرِض ف��ي ه��ًوى ك��ل اث��ن��ي��ن ف��ؤاد ف��ي أودع��ْت ق��د
م��ل��ت��ط��م��ا واألش��واِق ال��ح��ب م��ن م��وًج��ا ص��اح��ب��ِه ع��ي��ن ف��ي ن��اظ��ٌر ك��اله��م��ا
ظ��م��ا ل��ل��ع��ن��اق وف��ي��ه��ا ص��راٌع ف��ي��ه��ا اح��ت��رب��ت ال��ه��وى ت ب��ت��ع��الَّ وس��اح��ة
م��ض��ط��رم��ا ال��م��اءِ خ��ل��َف ي��وم��ُض ب��ال��ش��وق ل��م��ع��ا إذ ع��ي��ن��ي��ك ف��ي ل��ل��غ��دي��ري��ن ي��ا
ه��م��ا وال��ظ��ام��ئ��ان ه��م��ا ف��ال��راوي��ان ج��م��ع��ا ق��د ك��أس��ي��ن ف��ي ول��ل��ن��ق��ي��ض��ي��ن
رم��ى ال��ج��م��ي��ل ال��ط��اغ��ي أي��ه��ا ي��ا ه��واك وي��ٍد ص��ائ��ب وس��ه��م ق��وٍس ب��أي
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ع��ل��م��ا م��ا ال��ب��رءُ ي��دي��ه ف��ي ال��ذي أن وأع��ج��ب��ه آن ف��ي وي��بْ��رئ ي��رم��ي
وال��س��ق��م��ا؟ ال��س��ه��َد ف��ي��ه وأوث��ر ب��رءًا أس��أل��ه ل��س��ت م��ن ي��بْ��رئ��ن��ي وك��ي��ف
م��ق��ت��ح��م��ا ال��م��وُت ل��ه��ان رض��اك إل��ى ت��ق��رب��ن��ي أس��ب��ابً��ا ل��ل��م��وت أن ل��و
ع��ق��م��ا ك��ل��ه��ا وك��ان��ت ي��ب��ابً��ا، م��رت خ��ل��ْت م��ن��ك ال��ع��م��ر ف��ي ال��ت��ي ال��ل��ي��ال��ي إن
ن��دم��ا إب��ه��اَم��ه أس��ف م��ن وع��ض ح��س��را ل��ه��ا م��ك��روبً��ا ال��ق��ل��ُب ��َت ت��ل��فَّ

172



إيامن

أن��ا وال ش��ئ��ت أن��ِت ال ش��ق��اءن��ا أراد ق��دٌر
ب��ي��ن��ن��ا ح��ال��ت ال��س��وُد ُظ وال��ح��ظ��و ال��ت��الق��ي ع��زَّ
م��ؤم��ن��ا!! ب��ِك أك��ن ل��م ل��و ب��ال��ه��وى أك��ف��ر ك��دت ق��د





إليها

ب��ه��ا ال��م��وُت خ��ي��م ق��د ح��ف��رًة أودع��ت��ه ال��ذي ال��م��اض��ي أي��ه��ا
ب��ع��ده��ا ش��ع��ًرا ق��ل��ُت ال م��ق��س��ًم��ا ��ن��تُ��ُه ك��فَّ ال��ذي ال��ش��ع��ر أي��ه��ا
ان��ت��ه��ى ق��ل��ب ي��ا ع��ه��دك ص��ارًخ��ا: م��زق��تُ��ه ال��ذي ال��ق��ل��ب أي��ه��ا
إن��ه��ا ي��أٍس رق��دُة إن��ه��ا أح��ٌد م��ن��ك��ْم م��ات م��ا ق��س��ًم��ا
ل��ه��ا ي��م��ض��ي م��ن��ك��ُم ش��ف��ي��ٌع أو ض��ارٌع رس��وٌل ق��ام ل��و آه
وك��ره��ا! إال األوك��اَر ن��س��ي ط��ائ��ر ع��ن ي��خ��ب��ره��ا م��ن آه





احلب بعد

وح��دُه ه��وى ال��ن��ج��َم ت��ح��س��ب��ي ال وان��ط��وْت ان��ح��درْت س��م��ائ��ي أرى
ب��ع��دُه أف��ًق��ا ل��ي أرى وال ل��ي ن��ج��م ال ال��ل��ي��ل ن��ج��وم ف��ي��ا





املدينة أنوار

ك��ال��ت��ي��ج��ان ال��ل��ي��ِل رؤوَس ت��ع��ل��و ال��ت��ي ال��م��ص��اب��ي��ُح ل��ع��ي��ن��يَّ ض��ح��ك��ْت
ال��ق��دم��ان وك��لَّ��ِت ال��م��س��ي��ُر ط��ال ب��ع��دم��ا ال��م��دي��ن��ِة أن��واَر ورأي��ُت
أم��اِن ورك��ِن ت��ح��ن��اٍن ظ��ل ف��ي ل��م��ت��ع��ب ال��ق��رار ط��اب أن وح��س��ب��ُت
أم��ان��ي ك��ذوِب ع��ن ل��ي وت��ك��ش��ْف ت��ب��خ��رْت ك��ال��ض��ب��اب ال��م��دي��ن��ة ف��إذا
ج��ان��ي أن��ا وال ظ��ال��م��ة أن��ِت ال ال��ح��س��ب��اِن ف��ي ي��ج��ِر ل��م ج��رى ق��دٌر





الرضا مخر

ت��س��ك��ْب وْه��ي ال��رض��ا خ��م��رُة ب��ورك��ْت واش��رْب األم��ان��َي اس��ق��ن��ي ح��ب��ي��ب��ي ي��ا
ال��م��ذه��ْب وال��ش��ع��اِع ال��ك��أس ف��ي ق��ُص ي��ر ال��ذي وال��ح��ب��اُب ال��ك��أُس ب��ورك
ت��ن��ض��ْب ل��ي��س ال��ت��ي ال��رح��م��ة وب��َك ج��م��ي��ًع��ا ال��وج��وِد رح��م��ُة ن��ض��ب��ت
أرح��ْب ب��ع��ي��ن��ي��َك ال��ت��ي ف��ال��س��م��اءُ ب��ش��ج��وي ال��س��م��اءُ ض��اق��ت وإذا
ت��ق��ط��ْب! وال��وج��وه وت��زوُر ـ��ن��ي ت��ج��اف��ي��ـ وال��ص��دور ت��م��ن��ي��ُت ك��م
ال��م��ع��ذْب! ال��ط��ري��د خ��ف��ق��ِه ع��ل��ى ُح ي��رت��ا ال��ب��ر ص��درك ت��م��ن��ي��ت ك��م
م��ت��ع��ب وروح��ي م��ت��ع��ب ج��س��دي ع��ل��ي��ه ال��ح��ن��ان ��ْدن��َي وسِّ ه��ات





ناجيصاحب الدكتور تكريم يفحفلة
الديوان

١٩٣٤ جيمس سان

ب��ي��ان��ي ع��ل��يَّ اس��ت��ع��ص��ى إذا ع��ف��ًوا وال��خ��ّالِن األح��ب��اب ص��ف��وة ي��ا
وال��ش��ك��راِن ال��ح��م��د آي ف��وق ه��ي س��اع��ٍة ف��ي ب��م��س��ع��ٍف ل��ي��س ال��ش��ع��ُر
ال��وج��داِن ل��خ��وال��ج وم��رج��ًع��ا م��ع��ب��ًرا ال��ح��ي��اَة ��ى ق��ضَّ ال��ذي وأن��ا
ل��س��ان��ي ال��ج��م��ي��ُل ع��ق��د ق��د ح��ي��ران م��ق��ص��ًرا ب��ال��رِّف��اِق ال��ع��ش��ي��َة أق��ُف
ج��ن��ان��ي ي��ش��اء ك��م��ا وف��اض روح��ي ب��ه ن��ط��ق��ْت ال��ذي ال��ش��ع��ر أي��ه��ا ي��ا
األل��ح��ان؟ ح��ب��ي��س��ة أراِك ل��ي م��ا ق��ي��ث��ارت��ي ي��ا ال��ده��ر ف��ي س��ل��وت��ي ي��ا
ع��ن��اِن؟ دون ت��ن��ط��ل��ق��ي��ن أي��ام ع��ل��م��ت��ن��ي م��ا وأي��ن ال��ب��ي��ان؟ أي��ن
األش��ج��اِن ي��واق��ظ ع��ل��ي��ه ن��ام��ت م��خ��دٌر ال��ع��ص��ي��ب ال��زم��ن ف��ي ن��ج��واك
ي��ت��ف��ق��ان؟ ك��ي��ف وش��ع��ٌر ط��بٌّ ج��م��ٌة وال��ه��واج��ُس ت��س��أل وال��ن��اُس
ال��دَّي��اِن وِم��ن��ح��ُة ال��س��م��اءِ ِه��ب��ُة وِس��رُّه ال��ن��ف��وِس م��رح��م��ة ال��ش��ع��ُر
ال��ش��اِن ال��ع��ل��يِّ ال��ف��ي��ِض ذل��ك م��ن ون��ب��ُع��ُه ال��ج��س��وِم م��رم��ح��ة وال��ط��بُّ
وي��ْس��ت��ِق��ي��ان إل��ه��اًم��ا ي��ج��دان خ��ل��َف��ُه م��ع��ي��ٍن وم��ن ال��غ��م��ام وم��ن
واألدران األرج��اس وغ��اس��ل ب ل��ل��ق��ل��و ال��م��ط��ه��ُر ال��ح��بُّ أي��ه��ا ي��ا
ي��ح��ت��رق��ان! روح��ان ب��ه��ا ي��ش��دو ك��ل��م��ا ال��رف��ي��ع��ة ال��ن��ج��وى أع��ظ��م م��ا
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ال��س��ج��اِن وق��س��وة ال��س��ج��ي��ن ذُلُّ ج��س��دي��ه��م��ا وف��ي ال��دن��ي��ا م��ن أن��ف��ا
ي��رت��ق��ي��ان اآلف��اق إل��ى ُص��ُع��ًدا وح��لَّ��ق��ا ال��س��م��اءِ ن��ح��و ف��ت��ط��ل��ع��ا
وح��ن��اِن ن��ش��وٍة م��ن ك��أس��ي��ه��م��ا وأت��رع��ا ال��غ��م��اِم خ��ل��َف وت��ع��ان��ق��ا
ال��ف��ان��ي ال��ح��ط��ام وال ال��ح��ي��اِة َع��َرض ب��ِه ت��ع��دْل ال ال��َف��نِّ ل��وج��ه اك��ت��ْب
َم��ع��اِن��ي! س��ريِّ م��ن ال��ط��ب��ي��ع��ِة ف��ي ك��م وح��َده��ا ال��ط��ب��ي��ع��َة األمَّ واس��ت��ل��ه��م
ل��ل��ت��ي��ج��اِن ال��ش��ع��راءِ ح��اج��ة م��ا أم��ي��ُره��ا وأن��َت م��م��ل��ك��ٌة ال��ش��ع��ُر
ب��ال��س��ل��ط��ان األج��ي��اُل ل��ه وق��ض��ت ب��ن��ف��س��ه ال��زم��اُن أّم��رُه «ه��وم��ي��ر»
َص��ْدي��اِن ل��ظ��ام��ٍئ ن��داك واس��ك��ب ج��ف��نَ��ه��ا وام��س��ح األزه��ار ع��ل��ى اه��ب��ْط
ال��ري��ح��اِن ع��اط��ر م��ن ط��اق��ٌة ٍض رو وب��ك��ل ن��ف��ح��ٌة أي��ٍك ك��لِّ ف��ي
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غصنصغري

ون��ض��ي��را م��ن��وًرا ص��غ��ي��َرا غ��ص��نً��ا رأي��ِت
وع��ب��ي��را م��ن��ظ��ًرا ـ��ُس ال��ن��ف��ـ ت��ش��ت��ه��ي م��ا أرق
ال��زه��ورا ي��ذوي ك��اد ق��د ع��ن��ٍف ج��ذب ج��ذب��تُ��ه
ص��ب��ورا غ��ص��نً��ا وك��ان ل��ج��ذب��ي ي��ئ��نَّ ف��ل��م
م��س��رورا ع��ال ح��ت��ى أدْع��ُه ل��م ل��ك��ن��ن��ي
م��ث��ي��را ع��ن��ي��ًف��ا ض��ربً��ا وج��ه��ي ي��ض��رُب وارت��د
األخ��ي��را ال��ح��دي��َث ذا ـ��ك األي��ـ ف��ي ي��ن��ش��ر وع��اد
م��س��رورا ش��ام��تً��ا َن ج��ذال األي��ُك ت��ض��اح��ك
أخ��ي��را ف��وًزا ف��از ق��د ص��ب��ر ب��ع��د ال��ذي ض��ح��َك





دعابات

أباظة دسوقي األديب الوزير منزل يف عدس حفلة

غنيم. محمود األستاذ النابغ الشاعر صديقنا إىل موجهة الدعابة

ط��وَّف��ا وال��ح��بُّ اإلخ��الُص ان��ع��ق��د ب��ه��ا ك��ع��ب��ٌة وداُرك ف��ل��ب��ي��ن��ا دع��وَت
ه��ف��ا؟! م��ا ل��ل��خ��م��ي��ل��ِة ف��ؤاٍد وأي ق��ل��وبُ��ن��ا إل��ي��ه��ا ت��ه��ف��و خ��م��ي��ل��تُ��ن��ا
م��ت��ل��ط��ف��ا ب��ه��م ب��رٍّا وت��رع��اه��م ت��ع��ط��ًف��ا ع��ل��ي��ه��م ت��ح��ن��و األل��ى ب��ن��وك
ع��ف��ا ص��ن��ع��وا ال��ذي م��ث��ل ع��ن ف��م��ث��ل��ك ف��دع��ه��ُم ال��وق��ار ب��ع��ض خ��ل��ع��وا إذا
ت��خ��ف��ف��ا م��ن وق��ري��ه م��ن وخ��ف��ف ك��اه��ل م��ث��ق��ل األع��ب��اء اط��رح ه��ن��ا
م��س��رف��ا األب��اظ��ي ال��ج��ود ف��ي وأغ��رق ط��ام��ًع��ا األب��اظ��ي ال��ف��ض��ل ع��ل��ى ف��م��ال
م��ن��ص��ف��ا؟ ال��ق��رائ��ح إع��ج��از ي��دّون م��س��ج��ل م��ن ه��ل ال��س��م��ار ن��دوة ف��ي��ا
ي��ت��ك��ل��ف��ا أن ال��ط��ب��ع ج��لَّ ال��ط��ب��ع م��ع ب��ن��ا م��ش��ى ش��يء ال��ش��ع��ر أن ل��ي��ش��ه��د
م��ره��ف��ا وي��ن��س��اب ال��ج��اري ال��ن��َف��س م��ع م��ت��واص��ًال ب��ه ي��ج��ري دم��ن��ا وف��ي
ت��ح��رَّف��ا؟ أن أب��ت ق��د ص��دق م��ق��ال��ة ون��اش��ر ال��غ��داة ع��ن��ي ن��اق��ٌل ف��ه��ل
م��رج��ف��ا ب��ال��ح��ق ك��ن��ت م��ا ب��ي��ن��ن��ا ج��رى وال��ذي وال��ردن��ج��وت غ��ن��ي��م ح��دي��ث

∗∗∗
وأظ��رف��ا غ��ن��ي��م م��ن أب��ه��ى أر ف��ل��م ي��ل��ت��ق��ي ب��ال��ص��ح��ن وال��ص��ح��ن ب��ه ب��ص��رت



ناجي إبراهيم شعر

ت��خ��رف��ا أم ال��ط��وى ب��ع��د م��ن أديَّ��َك ع��ن��ده ي��در ف��ل��م ل��ح��م ل��ه ت��راءى
م��س��ع��ف��ا ب��ال��ل��ح��ظ أوم��أت أت��ع��رف��ه؟ ب��ه: ي��س��أل��ن��ي ب��ال��ل��ح��ظ ل��ي وأوم��أ
م��ت��ل��ه��ف��ا واث��بً��ا إل��ي��ه ي��ط��ي��ر ك��أن��م��ا وْه��و ل��ل��دي��ك وق��دم��ت��ه
ت��ع��رَّف��ا ألْي ب��ع��د ل��ه��ذا ف��ه��ذا ل��ذا ذا ق��دم��ت ال��دي��ك! أخ��ون��ا غ��ن��ي��م!
ال��ت��ك��ل��ف��ا ال��س��الم ب��ع��د رف��ع��ا وق��د وت��غ��ازال ل��ح��ظ��ة إال ه��ي وم��ا
م��ن��ظ��ف��ا ال��ن��ظ��ي��ف ال��ص��در ع��ل��ى وم��ال م��م��زًِّق��ا ال��ش��ه��ي ال��ورك ع��ل��ى ف��م��ال
ع��كَّ��ف��ا األب��اظ��ي ال��ص��ح��ن ع��ل��ى ظ��ل��ل��ن ع��ت��ي��ق��ة ه��ن��اك أس��ن��انً��ا ال��ل��ه ج��زى

∗∗∗
م��ع��ط��ف��ا أن��ت واس��ت��ع��ْر ف��غ��ام��ْر م��ع��اًرا ج��اءه ب��ال��ردن��ج��وت ن��اج��ي ت��ع��ي��ر
وس��ّل��ف��ا ك��رًه��ا ج��اد م��ن ب��ه وج��اد ن��ل��ت��ه ال��ردن��ج��وت أن ل��و وأق��س��م
ق��ف��ا ع��ب��ط م��ن ال��وج��ه ت��ح��س��ب��نَّ ب��ه م��ح��ي��ًرا ل��ب��ط��ن ظ��ه��ًرا ل��ق��ّل��ب��ت��ه
ب��ال��ش��ف��ا ��ر ب��شِّ ال��م��ح��م��وم ان��ت��ف��ض ك��م��ا ق��ادم األب��اظ��ي وال��ع��دس رأي��ت��ك
م��ت��ح��ف��ا ل��ل��ع��ي��ن ه��ي��أت ك��م��ا ع��ظ��ي��م م��ن��ظ��ر األب��اظ��ي ب��ال��ع��دس ون��اه��ي��ك
واخ��ت��ف��ى ال��ح��ل��م ف��ي الح ك��ط��ي��ف ت��وارى رأي��ت��ه ح��ت��ى ج��اء م��ا أن��ه ع��ل��ى
ط��ف��ا ق��د ب��رأس��ك وم��ع��ن��اه ق��ري��ر راس��ب ب��ب��ط��ن��ك ل��ف��ظ م��ن ف��ل��ل��ه

∗∗∗
ق��ف��ا ع��ج��ب م��ن ال��ي��وم ص��اح��ب��ي ِق��َف��ا ح��ال��ة أي ع��ل��ى ن��ض��ح��ك أو ن��ب��ك ِق��ف��ا
م��ط��رف��ا ال��م��ح��اس��ن ك��س��ت��ه��ن غ��وان ص��اح��ب��ي ع��ي��ن ف��ي ال��دار ص��ح��اف ك��أن
ت��ع��ط��ف��ا وأب��دت ب��ع��د ع��ن ون��اج��ت��ه ل��ه ب��رزَت إذ إلح��داه��ن أش��ار
خ��ف��ا؟ ح��ال��ه ع��ل��ى م��ث��ل��ي ب��ف��ت��ى وه��ل ع��ل��ي��م��ة» وه��ي أن��ت؟ م��ن «ت��س��ائ��ل��ن��ي:
ت��ف��ل��س��ف��ا ج��اء ال��خ��ي��ر م��ا إذا ق��ن��وع ش��اع��ر إن��ك أن��ت! م��ن س��أخ��ب��ره��ا
م��ت��ق��ش��ف��ا؟! م��ث��ل��ه��ا وت��أب��ى أت��ي��ح��ت ال��ت��ي ال��ن��ع��م��ة ت��رف��ض ح��ت��ى أن��ت وم��ن
ال��ح��ف��ا وم��ش��روع��ه ع��رٌي وخ��ط��ت��ه ال��ط��وى وآخ��ره غ��ل��ٌب ح��ال��ه ف��ت��ى
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احلميد عبد اسمه يفمن هجو

ح��َش��َرْه ب��ع��ب��ي��ده م��ن س��ب��ح��ان َح��َش��َرْه أم — ب��ال��ل��ه — أرى رج��ل
ال��ق��ذرْه ال��ن��ظ��ري��ة وخ��الص��ة وم��ذه��ب��ه داروي��ن ف��خ��ر ي��ا
ش��ج��رْه؟ ع��ل��ى أن��ث��اه ف��ّل��ت��ه ق��د ال��ح��دي��ق��ة ف��ي ق��رًدا أرأي��ت
ذك��رْه وم��ا داروي��ن ق��ال م��ا ك��ذا ف��أن��ت اع��ل��م ال��ح��م��ي��د ع��ب��د
م��ع��ت��ذرْه وه��ي أم��ك ول��دت��ك ش��ن��اع��ت��ه ف��ي ع��ب��ق��ريٍّ��ا ي��ا





شاعر هجو

ُم��تَّ��ا ك��ن��ت ل��و ال��ورى َر ض��ْر وم��ا ال��ح��ي أي��ه��ا
ن��ح��ت��ا ي��ن��ح��ت ح��ج��ر ب��ل ال ذاك؟! ش��ع��ر أَو
وت��ح��ت��ا ف��وًق��ا ب��ه ـ��ه��م وت��رم��ي��ـ ال��ن��اس ت��ل��ق��م
ص��ح��ت��ا ال��ش��ع��ر ب��َرِك��ي��ك ل��م��ا ي��أس��ي م��ن ص��ح��ت
ح��ت��ى! أن��ت ح��ت��ى ـ��َف��اك! س��ْف��ـ ي��ا ق��ات��ل ي��ا آه





اخلريف

س��ح��اب��ْه األْف��ق وع��ل��ى وج��ف��ون��ي خ��اط��ري ف��ي غ��ي��م��ة ح��ب��ي��ب��ي ي��ا
ك��آب��ْه ت��ن��دى ش��اك��ي��ت��ه��ا ك��ل��م��ا ص��ن��ع��ت م��ا ل��ه��ا ال��ل��ُه غ��ف��ر
أص��اب��ْه م��م��ا م��س��ت��ع��ط��ًف��ا وب��ك��ى م��ن��ت��ِح��بً��ا ل��ه��ا ال��ق��ف��ُر ص��رخ
أج��اب��ْه؟! ك��ان ل��و األي��ام ع��ل��ى م��ا أذْنَ��ُه ع��ن��ُه ال��غ��ي��ُث ف��أص��ّم

∗∗∗
ي��رت��ض��ي��ه؟ ب��ع��اد أو س��ل��و م��ن ف��ه��ل ال��ق��ل��ب ع��ل��ى ال��ه��ج��ُر ك��ث��ر
ذكَّ��رن��ي��ه ط��ال��ع ف��ج��ر ك��ل وص��ب��ا ج��م��ال م��ن ف��ج��ٌر أن��ت
ش��ب��ي��ه؟ ك��ل ف��ي ن��اج��ي��ت��ك ث��م س��ل��وًة أب��غ��ي ج��ان��ب��ت��ك ك��ي��ف
ف��ي��ه؟ ل��س��ت م��ك��ان ال��دن��ي��ا ف��ي أي��ن ودم��ي ع��ي��ِن��ي ال��س��اك��ن أي��ه��ا

∗∗∗
األخ��ِر ال��م��غ��ان��ي ن��ح��و رح��ل��ًة ال��ع��م��ِر رك��ب أزم��َع ع��ن��دم��ا
ال��ص��وِر ف��ي م��ا أروع ص��ورًة ال��ق��دِر ك��فُّ ت��ج��ل��وك ظ��ه��رت
ال��س��ح��ِر ط��ي��َب ت��ح��م��ُل ن��ف��ح��ًة ال��ع��ط��ِر ال��ش��ب��اب ف��ي ت��ت��راءى
ال��س��ف��ِر ع��ن��اَن ال��رك��ُب وث��ن��ى م��ع��ت��ذًرا ل��ه��ا ال��ع��م��ُر وق��ف

∗∗∗
ورب��ي��ع��ا ع��م��ًرا ت��ح��م��ل ل��ي ل��ح��َت ج��م��ي��ع��ا ال��دن��ي��ا أق��ف��رِت ع��ن��دم��ا
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س��ري��ع��ا ولَّ��ى م��ا األح��الم أج��م��ل م��س��رًع��ا ت��ول��ى ح��ل��ًم��ا ي��ك��ن إن
دم��وع��ا ع��ن��ك أدف��ع��ه خ��ل��ن��ي ي��ق��ت��ض��ي َديْ��نً��ا ك��ان م��ا ي��ك��ْن إن
أب��ي��ع��ا ل��ن ف��إن��ي ب��ع��َت ت��ك��ن إن غ��ال��يً��ا ع��زي��ًزا ش��ري��ن��اه ق��د

∗∗∗
ال��ش��راب ذاك ف��ي ال��س��ه��َد ل��ي س��ك��ب��وا ال��ه��وى ُس��ّم��ار ال��ح��ب ن��دام��ى ي��ا
ال��ح��ب��اب وأوه��ام ال��ك��أس ص��ف��رة وب��ي ال��س��ق��م أج��رع أرق��ون��ي
ال��س��راب ذاك ع��ن ال��ن��ع��م��اءُ ت��ن��ج��ل��ي ال��م��ن��ى أي��ام ت��ق��ب��ل ك��ل��م��ا
ال��ض��ب��اب أح��زان ال��ض��اح��ك ع��رس��ه��ا ع��ل��ى ال��ح��ي��رى أي��ام��َي وت��رى

∗∗∗
ط��ل��ي��ْق وج��دي وم��ن ح��ب��ي م��ن أن��ت ال��ه��وى ف��ي ب��ش��يء أق��ي��دك ل��م
وث��ي��ْق ق��ي��د ف��ي وْه��و ح��ر رب وح��دُه ق��ي��ٌد ال��خ��ال��ص ال��ه��وى
ال��ط��ري��ْق ب��أح��ج��ار ض��ق��ت وأن��ا ال��ه��وى أش��واُك ك��ف��ي��ك م��زَّق��ت
ب��غ��ري��ْق م��س��ت��ع��ي��ن وغ��ري��ق ي��رت��وي! ب��ظ��م��يٍّ ظ��م��يٍّ ك��م

∗∗∗
ال��ط��واِل ال��م��م��الت ال��ب��ط��ي��ئ��ات ال��ل��ي��ال��ي س��ر م��ا ال��ع��م��ر ل��ي��ال��ي ي��ا
ال��ج��ب��اِل وأث��ق��ال ال��م��وت خ��ف��ة ول��ه��ا م��ب��ط��ئ��ات م��س��رع��ات
ال��ظ��الِل ش��وه��اء ال��ح��ظ ع��اث��رات ال��م��ن��ى ع��رج��اء ال��ب��ال ك��اس��ف��ات
ال��م��الل ب��س��ل��ح��ف��اة ل��ل��م��ن��اي��ا م��س��رًع��ا ي��م��ض��ي ل��ل��ع��م��ر ع��ج��بً��ا

∗∗∗
ال��ن��دي��ْم ب��ع��د م��ن ال��روض��ُة ��ِت ج��فَّ ال��ه��وى أي��ك ف��ي ال��روض ق��م��ارى ي��ا
وغ��ي��وْم ق��ات��م��اٌت وظ��الل م��ن��ك��ٌر خ��ري��ٌف ب��األي��ك ح��ل
ي��ق��وْم ال��ذك��رى ع��ل��ى ح��يٍّ ه��ًوى م��ن ط��ائ��ًف��ا إال ال��روض��ُة م��ات��ت
ال��ن��ج��وْم ب��ي��ن س��ربَ��ه ي��ب��غ��ي ف��ر ب��ه��ا ح��ل م��ا أن��ك��ر ف��إذا
ووج��وْم س��ه��وٌم وت��واله��ا ورًؤى وج��وًه��ا ال��دن��ي��ا ش��اه��ت
دم��ي��ْم ل��ي��الي ب��ع��د ح��س��ن ك��ل ال��ص��ب��ا ظ��لِّ ف��ي ال��ح��س��ن ع��ذارى ي��ا
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ال��ن��ع��ي��ْم ط��ع��م م��ا أع��رف ل��و آه ال��رض��ا ظ��ل ف��ي ال��ع��ي��ش ن��ع��ي��م ي��ا
ال��ج��ح��ي��ْم م��وص��ول ال��ن��ار أب��دي ض��ج��ٌر ق��ل��ٌب ال��ج��ن��َة أَن��ك��ر

∗∗∗
ف��يَّ��ا ل��ك رأيً��ا ال��ت��م��وي��ُه غ��يَّ��ر ف��م��ا ب��ال��ض��ح��ك م��وه��ُت ط��ال��م��ا
ال��خ��ف��يَّ��ا وم��ع��ن��اي ال��غ��اف��ي س��ري ت��رى ع��ي��ن��ي ف��ي ت��ن��ظ��ر ك��ل��م��ا
أب��دي��ا دم��ًع��ا ال��ح��زُن س��ق��اه��ا ق��د زه��رًة روح��ي ع��م��ق ف��ي وت��رى
م��ق��ل��ت��ي��ا ف��ي غ��ائ��ًم��ا دم��ًع��ا أن��ت وت��رى ط��الٍّ ال��ن��اُس وي��راه

∗∗∗
ال��ع��م��ِر؟ ان��ه��ي��ار ف��ي��ه ت��رى م��ا ال��غ��روْب؟ ه��ذا ت��رى م��ا ف��ؤادي ي��ا
ال��ق��دِر؟ خ��ض��م ف��ي ي��ت��الش��ى ش��ح��وْب ذا غ��ري��ًق��ا ف��ي��ه ت��رى م��ا
ال��م��ن��ح��دِر؟ ع��رش��ه��ا م��ن ورم��ْت ال��م��غ��ي��ْب ق��ب��ل ات��أدْت ت��راه��ا م��ا
… ال��ن��ه��ِر خ��ل��ف ت��س��ق��ط أن ق��ب��ل ال��ق��ري��ْب ل��ل��ش��ط ال��ح��س��رِة ل��ف��ت��َة

∗∗∗
وس��ف��ْر َح��ل ب��ي��ن وع��ذاب��ي ال��ض��ج��ْر ال��ل��ُه ق��ات��ل ف��ؤادي ي��ا
ي��س��ت��ق��ْر؟ وب��ال ت��رج��ى راح��ة ب��ع��ده��ا م��ن ق��ن��ط��رًة ت��رى م��ا
ع��ب��ْر؟! ال��س��ل��وى إل��ى ل��و ع��ل��ي��ه م��ا أف��دح��ه! وم��ا ال��ج��رح ذل��ك
ف��ان��ف��ج��ْر ع��ل��ي��ه ال��ل��ي��ُل وأت��ى ب��ردت��ه ف��ي ال��ي��وم ط��واه ق��د

∗∗∗
ي��وم��ي! أت��ع��َس ف��م��ا ال��ل��ق��ي��ا أم��ِل وم��ن م��ن��ك ف��ارًغ��ا ي��وم��ي م��رَّ
ه��م��ي! ت��ُك ل��م ب��ي م��رَّ زم��ان م��ن وم��ا أن��ت، وغ��دي ي��وم��ي، أن��ت
أمِّ رح��م��ِة إل��ى ك��ال��ط��ف��ل ل��َك ح��اج��ت��ي ص��غ��ي��ًرا!، أغ��دو ك��م آِه
ن��ج��ِم! آف��اق م��س��ت��ش��رًف��ا أغ��ت��دي أن إل��ى ب��ال��ح��ب أك��ب��ر ول��ك��م

∗∗∗
ي��غ��ري األس��رار م��ن ف��ي��ك م��ا ك��ل أدري ل��س��ت إن��ي ف��ي��ك؟ س��رٍّ أي
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ن��ح��ِر ل��ف��ت��ة م��ن ت��ع��ص��ف ف��ت��ن��ة ث��غ��ر م��ف��ت��ر م��ن ي��ن��س��اُب خ��ط��ٌر
ع��ط��ِر م��وج��ِة ف��ي ي��س��ب��ُح زورق ش��ع��ر خ��ص��ل��ة م��ن ي��ن��س��ج ق��در
وع��م��ري ع��ي��ن��ي��ك ب��ي��ن م��ا واص��ًال ي��ج��ري ال��ت��ي��ار غ��ام��ض ع��ب��اب ف��ي

∗∗∗
ال��م��دي��ن��ْه؟ ج��زن��ا إذ ت��ذك��ر أت��رى ي��غ��م��رن��ا وال��دج��ى ل��ي��ٍل ذات
ج��ب��ي��نَ��ْه ت��ل��م��س��ت ي��ص��ل��ى ح��رم��ا ش��ٍج ن��اٍر م��ن روع��ت ك��ل��م��ا
وس��ك��ي��ن��ه ب��رًدا ال��ن��ار ت��ع��ي��د ـ��ِب ال��رط��ـ ال��ن��دى م��ث��ل ش��ف��اف��ة ب��ي��ٍد
ال��دف��ي��ن��ه؟ ب��ال��ن��ار ت��ص��ن��ع ال��ذي م��ا ه��ذه ل��ن��اري اآلس��ي أي��ه��ا

∗∗∗
ع��ل��ي��ه؟ ك��ن��ا ال��ذي ال��ج��س��ر ذل��ك ك��لُّ��ُه ه��ذا ك��ان أخ��ي��اًال
ش��اط��ئ��ي��ه؟ ف��ي وم��ا ال��ن��ي��ل ذل��ك ج��ان��ب��ي��ه ف��ي ال��ت��ي وال��م��ص��اب��ي��ح
ض��ف��ت��ي��ه ف��ي رس��ب��ت وظ��الٌل م��ائ��ه ف��ي ط��وف��ت وش��ع��اع
ش��ف��ت��ي��ه؟ م��ن ن��ل��ت��ه��ا ووع��ود س��اع��دي ف��ي وادع وح��ب��ي��ب

∗∗∗
س��ه��اَدْه غ��نّ��ى ال��ذي ال��ح��ادي ق��ص��َة خ��اط��رن��ا ف��ي ق��ص ل��ح��ن رب
وس��اَدْه ال��رط��ِب ع��ش��ِب��ه��ا م��ن ه��ي��أْت واح��ٌة م��ن��ه ال��ص��م��ت وك��أن
ال��س��ع��اَدْه ف��ي��ه رف��رف��ت م��ك��ان ف��ي ال��ت��ق��ي��ن��ا ح��ي��ث إل��ى ع��دت أن��ا ه��ا
ع��ب��اَدْه ال��م��ح��ب��ي��ن ص��م��ت ف��ي إنَّ ع��ل��ي��ن��ا ال��ص��م��ُت رف��رف ق��د وب��ه

∗∗∗
ب��ع��ي��َدْه أص��داء ال��س��ه��ِل أق��اص��ي م��ن أق��ب��ل��ْت ول��ك��ن ال��ص��م��ُت رف��رف
م��دي��َدْه أم��واًج��ا ل��ل��ش��طِّ م��رس��ٍل س��اح��ٍر ع��ب��اٍب ف��ي ت��ت��ه��ادى
ت��س��ت��ع��ي��َدْه! أن ال��ه��وى أذُْن ت��ش��ت��ه��ي م��ب��ت��ع��ٍد خ��اف��ٍت ن��داءٍ ك��م
ج��دي��َدْه ب��أص��داءٍ ف��ي��ه��ا ه��ام��ًس��ا أع��م��اق��ه��ا إل��ى م��ن��س��ابً��ا ع��اد

∗∗∗
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ي��غ��ن��ي ال��ح��س��ن م��ن ف��ي��ك م��ا ك��ل ه��ن��ا ه��ا ول��ك��ن ال��ص��م��ُت رف��رف
! م��ط��م��ئ��نِّ غ��اٍف ن��وَم ع��وٍد ص��در ع��ل��ى ن��ام وت��ر م��ن ك��م آه
وت��م��ن��ي وأن��ي��ٍن وح��ن��ي��ٍن أس��ى م��ن ل��ح��ون ش��ت��ى وب��ه
… م��رِن ص��م��ٍت ع��ل��ى ال��ع��وِد م��ه��ج��ُة وان��ط��وْت ف��ي��ه ال��ع��اص��ُف رق��د

∗∗∗
ظ��الل��ْك م��ن ظ��ل ال��رم��ض��اء ف��ي أي��ن ك��لُّ��ه��ا ه��ج��ي��ٌر ال��دن��ي��ا ه��ذه
ج��م��ال��ْك س��ر غ��ل��ت م��ه��م��ا ال��دم��ى ف��ي وم��ا ب��ال��ح��س��ن ت��زخ��ر رب��م��ا
ح��ال��ْك! غ��ي��رك م��ن وه��و ض��ي��اء م��ن وك��م ب��ال��ن��ور ت��زخ��ر رب��م��ا
خ��ي��ال��ك م��ن خ��ي��اًال ل��ت��م��ن��ي��ُت ال��م��ن��ى أق��ص��ى خ��اط��ري ف��ي ج��رت ل��و

∗∗∗
وس��ع��ت��ن��ا ق��د رح��ب��ٍة ل��ث��واٍن أف��ئْ ال��دن��ي��ا ب��ي ض��اق��ت إن أن��ا
ف��رق��ت��ن��ا ح��ظ��وٍظ م��ن وش��ط��وٌط ��ن��ا ض��مَّ ع��ب��اٌب ال��دن��ي��ا إن��م��ا
ج��م��ع��تْ��ن��ا ق��د ل��ح��ظ��ة ف��ي غ��ارًق��ا ق��ل��ًق��ا ع��ل��ي��ه أط��ف��و ول��ق��د
م��ع��ن��ى ألس��راِرك م��ع��ن��اه��ا خ��ل��ف أج��ت��ل��ي ال��م��ع��ان��ي ت��ت��رى ك��ل��م��ا

∗∗∗
ع��اْد ع��ن��َي أُق��ِص��ه إن ال��ذي م��ا ال��ف��ؤاْد؟ ف��ي ص��بٍّ��ا ص��ب��ك ال��ذي م��ا
وب��ع��اْد ق��رب س��ي��ان ظ��ام��ئً��ا ب��ال��رش��اْد ع��ص��ًف��ا ي��ع��ص��ُف ط��اغ��يً��ا
ال��رم��اْد؟ ف��ي ل��ه��ي��بً��ا ي��ج��ري ال��ذي م��ا ال��س��ه��اْد؟ م��وص��ول ال��ع��ي��ن��ي��ن س��اه��ر
ال��ج��م��اْد؟ ف��ي ح��ي��اًة ي��ج��ري ال��ذي م��ا ع��دم؟ م��ن ي��خ��ل��ق��ن��ا ال��ذي م��ا

∗∗∗
َح��بَ��ِب��ْه م��ن ن��ف��ح��ٌة وت��ب��ق��ت ص��ه��ب��اؤه ب��ع��دت ح��ب��ي��ب ك��م
ِب��ْه! ي��ع��ب��ث وم��ا ال��ده��ُر ع��ب��ث ال��ب��ل��ى رغ��م خ��ال��ٍد ن��س��ي��ٍج ف��ي
ُك��ت��ِب��ْه؟ أو خ��ط��ه ف��ي ال��ذي م��ا ش��ع��رِه؟ م��ن خ��ص��ل��ة ف��ي ال��ذي م��ا
ع��ج��ِب��ْه؟ أو ال��ه��وى أف��ان��ي��ن م��ن خ��لَّ��ف��ه أث��ٍر ف��ي ال��ذي م��ا
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∗∗∗
م��وع��َدْه؟ ع��ل��ي��ه ال��ح��بُّ ع��ق��د ي��أل��ف��ه م��ج��ل��س ف��ي ال��ذي م��ا
ال��م��ائ��َدْه وت��ب��ك��ي ع��ن��ه ن��أى إن ك��رس��يُّ��ُه أس��ى ي��ب��ك��ي رب��م��ا
ع��ائ��َدْه أو ل��ه��ا ه��ش ع��ائ��ٌد إذا ه��ش��ْت ن��ح��س��ب��ه��ا رب��م��ا
ل��ع��َدْه؟ أف��راق ن��م��ض��ي ح��ي��ن ت��س��أل��ن��ا ن��ح��س��ب��ه��ا رب��م��ا

∗∗∗
ال��رق��ب��اء! ع��ي��ون ع��ن وت��وارت ال��خ��ف��اء ف��ي س��ت��ًرا ل��ك أع��دت ك��م
ال��س��م��اء! ت��ح��ت م��وح��ش��ة واس��ت��وت وان��ت��ظ��رت ن��ف��س��ه��ا أع��دت ك��م
م��س��اء ك��ل ف��ي ال��ح��ل��وَة ��ك ك��فَّ ص��اف��ح��ت ��ا ك��فٍّ ت��م��ل��ك ل��و وْه��ي
س��خ��اء م��ن ك��فٌّ ت��م��ل��ك م��ا ك��ل ب��ذل��ت ج��وًدا ت��م��ل��ك ل��و وْه��ي

∗∗∗
اق��ت��ط��اَف��ْه ن��ب��غ��ي ل��ه ف��ت��واث��ب��ن��ا ل��ن��ا ال��ل��ي��ل م��ده ك��ْرم رب
ال��ض��ي��اَف��ْه ش��رق��ي ال��ج��ود ع��رب��ي أس��وده خ��ي��م��ت��ه وع��ل��ى
ف��أض��اَف��ْه ورد دون وس��ن��اه ب��ه��ج��ت��ه ع��ل��ى ال��ع��رس وج��د
… ال��خ��راَف��ْه أس��اط��ي��ر ف��ي وط��وت��ه ج��ن��ي��ٌة ي��َده وارت ث��م

∗∗∗
ال��ري��اْح ع��رش��ي��ن��ا ن��ح��و ح��م��ل��ت��ه أن��ح��ائ��ه ف��ي ي��ع��ب��ق أرج
ف��ب��اْح ف��ي��ه م��ض��م��ًرا س��رٍّا ك��ان س��رى ث��ن��اي��اه ف��ي ع��ط��ر ك��ل
ِف��س��اْح ك��آم��اد ف��ي��ه��ا ِق��َص��ٍر ع��ل��ى ك��ان��ت ح��ق��ب��ة م��ن ل��ه��ا ي��ا
ال��ص��ب��اْح م��ج��ه��ول ال��ل��ي��ل ي��ظ��ل أن ل��ن��ا ط��اب��ت ك��ل��م��ا ن��ت��م��ن��ى

∗∗∗
ال��ن��وى ق��ب��ل ص��ف��ح��ة وت��ب��ق��ْت وان��ط��وى ِس��ْف��ٌر ال��ع��م��ر ف��ؤادي ي��ا
ال��ه��وى؟! وذي��اك ال��وج��ه، ذل��ك س��وى ب��ال��دن��ي��ا ي��غ��ري��ك ال��ذي م��ا
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وال��ع��ائ��ُد ال��داءُ م��ّل��ن��ي ف��ق��د ال��ع��ائ��ُد أي��ه��ا غ��رب��ت��ي أج��ْر
راك��ُد ال��خ��ط��ى ب��ط��يء ول��ي��ٌل ال��ه��م��وم ف��ب��الدي غ��رب��ت��ي أج��ْر
ال��واح��ُد ال��وط��ن ل��ي وأن��َت ال��دي��ار ن��واك ف��ي ت��ق��اس��م��ن��ي
وال��س��اع��ُد ال��ص��دُر ض��م��ك إذا ن��ه��اري وم��ن��ك داري م��ح��ي��اك

∗∗∗
ت��رح��م��ا؟! أن ال��ل��ُه أذن أم��ا ال��ظ��م��ا ع��ذاب م��ن ش��ف��ت��ي أج��ْر
ف��م��ا؟ واح��ت��رق��ن��ا دًم��ا ب��ك��ي��ن��ا ت��ران��ا ح��ت��ى ال��ه��ج��ر ف��ي أت��م��ع��ن
ري��ث��م��ا رم��ق��ي ع��ل��ى ف��أش��ِف��ْق أراك ك��ي ص��ن��تُ��ُه رم��ٌق ول��ي
ت��ع��ل��م��ا ك��ي ل��بَّ��ي��ُت ال��م��وت م��ن ب��ره��انَ��ُه ال��ح��بُّ ط��ل��ب إذا

∗∗∗
س��َدى؟ ال��ب��واق��ي ت��ت��وال��ى ف��ه��ل ع��ق��ي��ًم��ا ه��ب��اءً م��رت ل��ي��ال��ّي
ال��ع��وَّدا ف��أس��ت��خ��ب��ر وأرن��و ج��ن��اُه ع��م��ن ج��رح��َي أس��ائ��ل
… غ��دا ب��ال��ت��الق��ي ع��ل��ل��وا وال ب��ال��ب��ش��ري��ات ال��ي��وم اط��ل��ع��وا ف��م��ا
ال��ع��دا ع��ن��ك أس��أُل ت��ل��ف��تُّ ال��م��ح��ب ح��ت��ى ت��ن��ك��َر ف��ل��م��ا

∗∗∗
داِرِه إل��ى ح��ط��ام��ي ح��م��ل��ت ع��ي��ون��ي ع��ن غ��ائ��ب ع��ل��ى س��الم
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داِرِه أو ش��ق��اءَك وخ��ب��ئ ب��ن��ا ت��م��ه��ل ل��ق��ل��ب��ي وق��ل��ت
… ألن��وارِه ال��ظ��الَم ح��م��ل��َت ي��ق��ال أو ه��ن��ا ه��ا األس��ى ت��ن��اَس
… وإع��ص��اره! ال��ج��ح��ي��م ب��ل��ف��ِح ال��ن��ع��ي��م ع��ت��ب��ات إل��ى أت��غ��دو
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زازا

ال��غ��م��ائ��ْم ال��ق��ف��اَر ت��ذُك��ُر ف��م��ت��ى ه��ائ��ْم ح��ي��راُن ال��ب��ي��ِد ف��ي وح��دي أن��ا
ص��ائ��ْم ال��م��وارِد ع��ن وح��ْل��ق��ي ج��فَّ ف��م��ي إن س��م��اء ي��ا رح��م��ًة
ن��ائ��ْم م��ح��اج��ر ف��ي ال��ُح��ْل��م وم��ض��ُة ح��ت��ى ي��ب��َق ول��م ال��ُم��ن��ى ن��ب��ُع غ��اض
ط��اع��ْم غ��ي��ُر ال��ك��رى م��ن وج��ف��ن��ي ـ��ك ـْ ج��ف��نَ��ي�� م��ْلءَ ال��ك��رى ال��ط��اع��م أي��ه��ا
وخ��اص��ْم واظ��ِل��ْم ف��يَّ ال��ح��س��ُن ل��ك ء ش��ا م��ا واق��ِض ب��ي واس��ت��ِب��دَّ أَب��ِك��ن��ي
ح��وائ��ْم ال��م��ن��اي��ا م��ن ظ��الٌل ل��ي��ه ل��ي��ا ف��إن ال��ن��وى ه��ذا غ��ي��ر
ه��ادْم م��ْع��وُل ال��ن��ه��اَر ك��أنَّ وت��ن��ه��دُّ ف��ي��ه ال��ح��ي��اُة ت��ض��م��ح��لُّ
ق��ات��ْم ال��لُّ��ج ُم��زِب��ِد ق��اِع ف��ي ـ��َوِد األس��ـ األب��د ل��ذل��ك ت��ك��ْل��ن��ي ال
��م��ائ��ْم ال��سَّ وتَ��ْع��وي ج��وف��ه��ا ف��ي ـ��ب��اُح األش��ـ ت��ع��ص��ُف ِل��ُه��وَّة ت��ك��ل��ن��ي ال
ج��اث��ْم ال��رع��ِب م��َح��لِّ��ق ض��ل��وع��ي ف��ي ُع��ق��اٍب ج��ن��اِح إل��ى ت��ك��ْل��ن��ي ال
َط��الس��ْم م��ن َم��ْه��َم��ٍه ف��ي غ��ري��ٍب ه��ا ح��ن��اي��ا ف��ي ل��ض��ائ��ٍع ت��ك��ْل��ن��ي ال
ال��ب��اس��ْم ال��ض��ح��وك ِت��ْرب��ه��ا ع��ن ـ��واُر واألنْ��ـ وال��خ��م��ائ��ُل ال��زه��ُر ي��س��أل
ال��ت��وائ��ْم وان��ف��ص��اَل ال��رُّوِح ذَبْ��ح��َة إال ال��ص��ب��اب��ة ف��ي ذاق م��ا ذاق
ال��ك��رائ��ْم ال��م��ق��ّدس��اِت ل��ل��ع��ه��ود ب��ي ف��ُع��د إل��ّي م��ح��س��نً��ا تَ��ُع��ْد إن
ال��دع��ائ��ْم ب��ال��ذِّْك��َري��اِت ف��ث��بِّ��ْت ُر ي��ن��ه��ا ع��زم��َي رأي��َت م��ا وإذا
ال��ب��راع��ْم ع��ذَاَرى ال��رُّب��ى ف��ك��س��وَت ع��اٍر وال��روُض ال��خ��ري��ف ف��ي ج��ئ��ت��ن��ي
ال��م��ت��راك��ْم اص��ف��راَره ل��ي��م��ح��و ـ��ِه ��يْ��ـ ك��فَّ أخ��ض��َر ال��رب��ي��ُع وأج��اَل
ح��ال��ْم أوه��اُم ال��ن��ع��ي��ِم وب��ع��ُض ًم��ا أوه��ا ت��ك ل��م ل��ل��ن��ج��وم رح��ل��ة
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ال��ع��ظ��ائ��ْم! وأُح��ص��ي ال��ُع��ل��ى أُع��دُّ م��ي أي��ا أراج��ع ل��ي��ل��ٍة ك��م آه
ال��م��ت��ق��ادْم َزم��اِن��َي ع��ن��دي ـ��َغ��بْ��ُن ال��ـ ف��ك��ان ف��ي��ه��ا ال��خ��س��ار وح��س��ب��ت
ال��م��غ��ان��ْم وذق��ُت ال��ِغ��نَ��ى ع��رف��ُت ـ��ن��ا ت��الق��يْ��ـ ف��ل��م��ا ن��ل��ت��ق��ي أن ق��ب��ل
ب��واس��ْم خ��ي��ال��ي وف��ي روح��ي م��لءُ ال��دراري ف��إن أْغ��ت��ِدي ح��ي��ث��م��ا
ال��دراه��ْم ف��ث��مَّ م��ع��س��ًرا أب��ْت أو زادي ��َة ف��ث��مَّ ج��ائ��ًع��ا أِب��ْت إن
ال��ت��م��ائ��ْم أن��ت وك��ن��ت ف��ي��ه��ا ـ��اِد ��ـ ال��ح��سَّ ح��س��د ل��ي ك��ن��َت ق��د وع��ج��ي��ٌب
ال��م��ع��اص��ْم؟ األك��فُّ خ��ان��ِت وم��ت��ى أُخ��نْ��ُه ل��م ع��ه��َده ُص��ن��ُت ب��ال��ذي
ع��اص��ْم م��ن��ه وال م��ن��ه��م��ا ف��م��ا ـ��ك ع��ي��ن��ي��ـ ك��أق��دار ح��ك��ُم��ه وال��ذي
وال��م��ع��ال��ْم ال��دُّنَ��ى ل��ه ف��أط��وي ـ��ن��ي ي��ن��ادي��ـ ال��غ��ي��وب م��ن ص��وٍت أيُّ
ن��ادْم غ��ي��َر ال��لَّ��ظ��ى ع��ل��ى ف��أخ��ط��و ع��و ت��د ش��ف��ٍة ع��ل��ى ُم��ْش��َع��ٌل ق��َدٌر
ح��ائ��ْم ال��م��ن��يَّ��ِة ع��ل��ى أن��ي ـ��ف��ُل يَ��ح��ـ ال ب��ال��ن��ار ي��ح��وُم وف��ؤادي
ال��دائ��ْم ال��خ��ل��ود إل��ى ب��ابً��ا ك��ان ِح��م��اٍم م��ن وك��م َم��ص��رع��ي ال��ه��وى
ال��س��واج��ْم ال��دم��وُع أرَض��ه َرَوْت ِك وال��ش��و األس��نّ��ِة م��ن وط��ري��ًق��ا
ن��اع��ْم م��ْه��ٍد ف��وق ال��ج��ن��ِب ن��اع��َم ال��ل��ي��ال��ي ق��ض��ي��ُت م��ا ال��ل��ُه ش��ه��د
ع��ارْم؟ وْه��و وح��دُه ال��ش��وُق أم غ��ي ال��ط��ا ل��ي��ل��َي ُم��غ��ِرِق��ي َج��ي��َش��يْ��ك أيُّ
ق��ادْم ي��وٍم رج��اء ن��ف��س��ي ـ��س��ُك يُ��ْم��ـ أم��ٍل وم��ن ُرب��م��ا ِم��ن آِه
ال��ن��س��ائ��ْم وال��م��ب��ش��راُت غ��ًدا ـ��ل ال��ن��ي��ـ ش��اط��ئ م��ن األن��ب��اءُ ت��ج��يءُ ق��د
ح��ال��ْم ال��ن��وِر م��ن زورٍق ع��ل��ى ري ال��س��ا ال��ق��م��ر ف��ي ال��ن��ج��اُة وت��ك��وُن
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حلم بقايا

ت��راه! ل��ن ت��راه؟ أن ت��ت��م��ن��ى آْه ب��ال��ه��اج��ر وْج��دك م��ن آِه
َش��َف��ت��اْه خ��دع��ت��ن��ا وج��ن��ت��اُه خ��دع��تْ��ن��ا ُم��ْق��َل��ت��اُه خ��َدَع��تْ��ن��ا
ص��داْه ح��ت��ى غ��ادٌر وخ��ي��ال��ي م��س��م��ع��ي ف��ي ص��وت��ِه م��ن وال��ذي
وال��ح��ي��اْه ت��م��ض��ي األح��الُم وك��ذا س��واه م��رَّ ك��م��ا م��رَّ ُح��لُ��م

∗∗∗
ال��َك��ِل��ِم؟ ُح��ل��ُو ل��ي��الي ي��ا أي��ن ال��ه��رِم؟ ع��ه��ُد ل��ي��الَي ي��ا أي��ن
دِم��ي ف��ي غ��ِرداٍت س��اري��اٍت وف��ِم��ي أذن��ي ب��ي��ن ه��ام��س��اٍت
ل��ل��َق��س��ِم وارح��م��ت��ا ض��يَّ��ع��ت م��ع��س��ول��ٌة ع��ذب��ٌة ك��ل��م��اٌت
ت��ع��ل��ِم��ي ل��م م��ا أع��ل��م إن��ن��ي ال��ُح��ل��ِم ذه��اب م��ث��ل ذه��ب��ت

∗∗∗
َص��ِب��ي؟ وإح��س��اس ط��ف��ٍل ِب��نُ��َه��ى ال��ه��وى أض��ال��ي��َل ص��دَّق��ن��ا ك��ي��ف
خ��ش��ب��ي وك��وٌخ رأس��ي��ن��ا ف��وق ل��م��ع��ْت س��م��اء م��ن��ه ح��س��بُ��ن��ا
ذه��ب��ي! خ��ي��ٍط غ��ي��ُر ��ى ت��ب��قَّ م��ا ي��ُدم ل��م ووه��ٌم وّل��ى ُح��ل��ٌم

∗∗∗
ذه��ب��ا ف��س��ال��ْت ال��ش��م��ُس ذاب��ت ف��ات��ٍن أص��ي��ٍل ف��ي ي��وم ذات
وُربَ��ى نَ��ْخ��ًال ال��ص��ح��راء ت��غ��م��ر وان��ث��نَ��ْت نُ��ض��اًرا ال��ن��ي��َل ك��س��ت
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ال��ص��ب��ا ف��ج��َر م��ع��ت��ن��ًق��ا ش��َف��ِق��ي أب��ص��رْت ق��د أن ال��ِج��ي��زِة ع��ل��ى م��ا
ذه��ب��ا! أم أق��ب��ال ع��ل��ي��ه��ا م��ا ُح��لُ��ٍم َط��يْ��َف��ْي م��ث��ل رأت��ن��ا ق��د

∗∗∗
نَ��ذْرُع��ُه ال ط��ال ط��ري��ق م��ن ف��م��ا س��ْر ن��م��ش��ي ق��ل��ِت ه��يَّ��ا! ق��ل��ُت
أق��ط��ع��ُه ح��لُ��م ف��ي وأن��ا ك��ال��ك��رى ب��ع��ي��ن��ي وال��ع��م��ر ق��ل��ُت
ي��ن��َزُع��ُه وغ��ًدا ب��ح��ب��ي��ٍب وام��ًق��ا ح��ب��ي��بً��ا ال��ده��ُر ج��م��ع
م��ع��ُه؟ وط��ري��ٌق ح��ي��ات��ي ف��ي دونَ��ه ط��ري��ٌق أط��ري��ق��ان:

∗∗∗
أب��ِق��ه��ا! وح��بّ��ي ق��ل��ُت ل��ح��ظ��ة يَ��َدُه ح��ب��ي��ب��ي خ��لَّ��ى ك��ل��م��ا
وب��ه��ا م��ن��ه��ا األم��َن وأُِح��سَّ غ��ٍد خ��وَف ب��ه��ا أن��ف��ْض أب��ق��ه��ا
وَه��ى ال��ع��زُم أو األزُر َض��ُع��َف إذا أزري ب��ه��ا أش��ُدْد أب��ق��ه��ا
وان��ت��ه��ى ُح��ْل��ًم��ا ل��ي��س ح��ب��ي أن الم��س��تُ��ه��ا إذا أُوم��ْن أب��ق��ه��ا
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الصمت يفظالل

ال��س��ع��ادْه ف��ي��ه رف��َرَف��ْت م��ك��اٍن ف��ي ال��ت��ق��يْ��ن��ا ح��ي��ُث إل��ى ُع��ْدُت أن��ا ه��ا
ع��ب��اده ال��ح��ب��ي��ب��ي��ن َص��ْم��ِت ف��ي إنَّ ع��ل��ي��ن��ا ال��ص��م��ُت رف��رَف ق��د وب��ه
س��ه��ادْه غ��نَّ��ى ال��ذي ال��س��اري ��َة ق��صَّ خ��اِط��رن��ا ف��ي ق��صَّ ل��ح��ٍن رب
وس��اده ال��رَّط��ِب ُع��ش��ِب��ه��ا م��ن َه��يّ��أَْت واح��ٌة م��ن��ُه ال��ص��م��َت وك��أّن

∗∗∗
ب��ع��ي��دْه أص��داءٌ ال��س��ه��ل ث��ن��اي��ا م��ن أق��ب��ل��ْت ول��ك��ْن ��ه��ُل ال��سَّ َص��َم��َت
ت��س��ت��ع��ي��َدْه أن ب��ه ال��ن��ف��ُس ت��ش��ت��ه��ي ش��ام��ٍل ه��دوءٍ ف��ي ل��ح��ٍن ك��لُّ
م��دي��ده أم��واًج��ا ل��ل��ّش��طِّ ب��اِع��ٍث س��اح��ٍر ُع��ب��اٍب ف��ي ي��ت��ه��ادى
ج��دي��دْه ب��أص��داءٍ ال��ن��ف��ُس ت��زخ��ُر ب��ه��ا ال��ل��ي��ُل ذه��ب م��ا ف��إذا

∗∗∗
أُغ��نّ��ي ��م��ِت ب��ال��صَّ ُح��س��ِن��ِك ف��ي ك��ن��ُت ل��ك��ن��نِّ��ي ه��ن��ا ال��ل��ي��ُل ه��دأ
ال��ُم��ِرنِّ ب��ال��ُع��ود ال��ع��ازف َل��ِع��َب دم��ي ي��غ��َش��ى َل��ِج��ٍب ل��ح��ٍن ك��لُّ
وع��نِّ��ي ع��ن��ِك ي��ش��رُح��ه��ا ق��ص��ًة م��ًع��ا وال��س��ه��ل ل��ل��نّ��ه��ر ن��اق��ًال
ف��نِّ َح��ْوم��ة ف��ي ل��ل��خ��ْل��ِد ـ��تَ��بَ��َق��ا اس��ـ إذا وال��ح��س��ِن ال��ش��اع��ر ق��ص��َة

∗∗∗
ك��ت��ِب��ْه؟ أو خ��طِّ��ه ف��ي ال��ذي م��ا راق��دٍة؟ ُخ��ْص��َل��ٍة ف��ي ال��ذي م��ا
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َع��َج��ِب��ه؟ أو ال��ه��وى أف��ان��ي��ِن م��ن َخ��لَّ��َف��ُه أث��ٍر ف��ي ال��ذي م��ا

∗∗∗
م��وِع��َده؟ ع��ل��ي��ه ال��ح��بُّ ع��ق��َد يَ��أَل��ُف��ه م��ج��ل��ٍس ف��ي ال��ذي م��ا
ال��م��ائ��ده وت��ب��ك��ي ع��ن��ه ن��أى إن ك��رس��يُّ��ه أًس��ى ي��ب��ك��ي رب��م��ا
ع��ائ��ده أو ل��ه��ا َه��شَّ ع��ائ��ٌد إذا ��ْت ه��شَّ ن��ح��س��بُ��ه��ا ول��ق��د
ل��ِع��َده؟ أِف��راٌق نَ��م��ض��ي ح��ي��ن ت��س��ألُ��ن��ا ن��ح��س��بُ��ه��ا ول��ق��د

∗∗∗
ال��س��م��اء ت��ح��ت م��وح��ش��ًة واس��ت��وْت وان��ت��ظ��رْت ن��ف��َس��ه��ا أَع��دَّْت ك��م
م��س��اء ك��ل ف��ي ال��غ��ّض��ة ��ِك ك��فَّ ص��اف��ح��ْت ��ا ك��فٍّ ت��م��ِل��ك ل��و وه��ي

∗∗∗
اق��ت��ط��اَف��ه نَ��بْ��ِغ��ي ل��ه ف��ت��واث��ب��ن��ا ل��ن��ا ال��ل��ي��ُل َم��ّده َك��ْرٍم ُرّب
ال��ض��ي��اف��ْه ش��رق��يُّ ال��ج��ود ع��رب��يُّ ح��ارُس��ه خ��ي��َم��ت��ه وع��ل��ى
ف��أض��اف��ْه َوْرٍد دوَن وس��ن��اه ب��ه��ج��ت��ه ع��ل��ى ال��ُع��رَس وَج��د
ال��ُخ��راف��ه أس��اط��ي��ِر م��ن ك��خ��ي��اٍل ال��ّدج��ى َغ��ي��اب��اُت وراتْ��ُه ث��م

∗∗∗
ال��ري��اْح َع��ْرَش��يْ��ن��ا ن��ح��و ح��م��َل��ت��ه ال��دُّج��ى ُج��ن��ِح ف��ي ي��ع��ب��ُق أرٌج
ف��ب��اح ف��ي��ه ُم��ْض��م��ًرا ِس��رٍّا ك��ان َس��َرى ث��ن��اي��اه ف��ي ع��ط��ٍر ك��لُّ
ِف��س��اْح ك��آم��اٍد ف��ي��ه��ا ِق��َص��ٍر ع��ل��ى ك��ان��ت ِح��ق��بَ��ٍة م��ن َل��ه��ا ي��ا
��ب��اْح ال��صَّ م��ج��ه��وَل ال��ل��ي��ُل يَ��َظ��لَّ أن ب��ن��ا ام��ت��دَّت ك��ل��م��ا ن��ت��م��ن��ى

∗∗∗
َوِس��َع��تْ��ن��ا ق��د رح��ب��ٍة ل��ثَ��واٍن أَِف��ئْ ال��دن��ي��ا ب��َي ض��اق��ْت إن أن��ا
ف��رَّق��ت��ن��ا ُح��ُظ��وٍظ م��ن وش��ط��وٌط ��ن��ا َض��مَّ ُع��ب��اٌب ال��دن��ي��ا إن��م��ا
ج��م��ع��ت��ن��ا ق��د ل��ْح��ظ��ٍة ف��ي غ��ارًق��ا َق��ِل��ًق��ا ع��ل��ي��ه أْط��ُف��و ول��ق��د
م��ع��ن��ى َخ��ْل��َف ل��م��ع��نً��ى ف��ي��ه��ا ن��اظ��ٌر وأن��ا ت��ت��رى ال��ح��س��ن وم��ع��ان��ي
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∗∗∗
ظ��الل��ْك؟ م��ن ظ��لٌّ ال��رم��ض��اء ف��ي أي��ن ك��لُّ��ه��ا ه��ج��ي��ٌر ال��دن��ي��ا ه��ذه
ج��م��ال��ْك س��ح��ُر َغ��َل��ْت م��ه��م��ا ال��دُّم��ى ف��ي وم��ا ب��ال��ح��س��ن ت��زخ��ُر رب��م��ا
ح��ال��ْك غ��ي��ِرك م��ن وْه��و ض��ي��اء م��ن وك��م ب��ال��نّ��وِر ت��زخ��ر ول��ق��د
خ��ي��اِل��ك! م��ن خ��ي��اًال ل��ت��م��نَّ��ي��ُت ال��ُم��ن��ى أْق��ص��ى خ��اط��ري ف��ي َج��َرْت ل��و

∗∗∗
أم��ي��ن��ا ال��س��ّر ع��ل��ى ك��ان وال��ذي ج��ّل��ل��ن��ا ال��ذي ل��ّل��ي��ِل ق��ل��ُت
خ��دي��ن��ا؟ ل��ي واص��ط��ف��اُه ل��ه��واُه اج��تَ��بَ��ى ق��ل��ب��ي َم��ْن ق��ل��ب��َي ي��ا أي��َن
ال��س��ن��ي��ن��ا ال��وج��ِد ف��ي ��يْ��ُت َق��ضَّ أن ب��ع��د ت��رح��م��ن��ي أن أط��م��ع أك��ن ل��م
ال��دف��ي��ن��ا ال��ُج��رح ل��ي يُ��بْ��رئُ آس��يً��ا ل��ي تُ��ْض��ِم��َر أن أط��م��ُع أُك��ْن ل��م
ج��ن��ي��ن��ا ف��ج��ًرا ل��ي ُج��نْ��ِح��َك ف��ي أن األس��ى ل��ي��َل ي��ا أع��ل��ُم أك��ن ل��م

∗∗∗
ط��وي��ال وان��ظ��ْر ل��ي وْج��َه��َك وأِدْر َك��َف��ى ب��ال��ّص��م��ِت ال��الئ��ذُ أي��ه��ا
ت��م��ي��ال أن ي��وًم��ا األي��ام ش��اءت إذا ال��دن��ي��ا م��ن واس��خ��ْر ت��ِم��ل ال

∗∗∗
ال��ف��ؤاْد؟ ف��ي ص��بٍّ��ا ص��بَّ��ك ال��ذي م��ا ال��وداْد؟ ال��ق��ل��ب ف��ي م��كَّ��ن ال��ذي م��ا
ب��ال��رش��اْد؟ ع��ص��ًف��ا ي��ع��ص��ف ال��ذي م��ا ال��ق��ي��اْد؟ ع��ي��ن��ي��ك م��لَّ��ك ال��ذي م��ا
ب��ع��اد! أو ُق��ْرٌب ِس��يَّ��اِن ط��اغ��يً��ا؟ ع��اد ع��نِّ��َي أُْق��ِص��ِه إِْن ال��ذي م��ا
ال��ج��م��اْد؟ ف��ي ح��ي��اًة يُ��ج��ري ال��ذي م��ا ع��دم؟ م��ن يَ��ْخ��لُ��ُق��ن��ا ال��ذي م��ا

∗∗∗
ح��بَ��ب��ْه م��ن ن��ف��ح��ة وت��ب��ق��ت ص��ه��ب��اؤه بَ��ُع��دت ح��ب��ي��ب ك��م
ب��ه! ي��ع��ب��ُث وم��ا ال��ّده��ُر َع��بَ��َث ال��ب��ل��ى رغ��َم خ��ال��ٍد ن��س��ي��ج ف��ي

∗∗∗
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وع��زَّه؟ وس��ل��ط��اٌن م��ج��ٌد ح��بُّ��ه وال��ذي وم��ج��دي س��ل��ط��ان��ي أي��ن
وَه��زَّه؟ ال��بَ��ْع��ِث إل��ى ال��ق��ل��َب أي��ق��َظ وال��ذي ون��وري إل��ه��ام��ي أي��ن
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نأىعني

وروح��ي آالم��ي ي��ف��ه��ُم وال��ذي ي��رح��ُم��ن��ي ال��ذي ع��ن��ي ن��أى ق��د
ال��ص��ب��ي��ِح ال��وج��ِه ف��ي األزه��ار ك��نَ��َدى ُغ��رًَّة م��ن��ه أع��ب��ُد وال��ذي
ال��ص��دوِح ال��وادي ف��ي األن��داءِ َع��بَ��َق غ��اديً��ا م��ن��ه أش��تَ��مُّ وال��ذي
ج��روح��ي! أن��ِت َض��ّم��دي ف��ت��ع��ال��ْي ك��ثُ��َرْت ج��راح��ي ه��ن��د ي��ا آه





قصةحب

م��ل��ِل ع��ل��ى َم��ل��ًال وت��ق��ّل��ب��ت أم��ن��يَّ��ْه دون ح��ي��ات��ي م��رت
األم��ِل م��ط��ال��ع ف��ي��ِك ف��ع��رف��ت أم��س��يَّ��ْه ذات ل��ق��ي��ت��ِك ح��ت��ى

∗∗∗
ج��زع��ا وال ف��رًح��ا ت��ل��ق��ن��ي ل��م واح��دة األي��اُم ب��ي ط��اف��ت
وم��ت��س��ع��ا ِض��يْ��ق��ا اس��ت��وت وق��د وح��اش��دة ف��ارغ��ة وت��م��ّر

∗∗∗
ك��ع��اف��ي��ت��ي ع��ن��دي ب��ه س��ق��م��ي ال��ع��دُم ك��أن��ه س��اَر وال��ع��م��ُر
س��اق��ي��ت��ي؟ ك��ن��ت ك��اس أي م��ن ف��ٌم ي��ذق��ه ل��م م��ا ف��أذق��ت��ن��ي

∗∗∗
وال��ث��م��ُر؟ وال��ظ��لُّ ال��م��ن��ى ف��ي��ه��ا اق��ت��رب��ْت ال��ت��ي ال��دن��ي��ا ه��ذه م��ا
ال��ق��دُر! ��َل وت��م��هَّ ال��ه��وى وثَ��َب وثَ��بَ��ْت ف��م��ذ وام��ض��ة ت��ج��ت��از

∗∗∗
ث��ب��ِج ع��ل��ى خ��ط��را ب��ل ح��اش��ك َدَرِج ع��ل��ى ان��ت��ق��ال م��ا ق��دم��اك
ال��ف��َرِج! م��ن ح��م��ل��ت ب��م��ا ن��ش��وى ال��ل��ج��ِج ع��ل��ى ��ت خ��فَّ ك��س��ف��ي��ن��ة
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∗∗∗
ج��ح��اف��لُ��ُه ت��غ��زون��ي وال��ل��ي��ل ك��اِب م��ت��ع��رج م��ظ��ل��م ف��ي
آف��لُ��ُه ال��ن��ج��م خ��اب��ي وال��ع��ي��ش ب��اب��ي ع��ل��ى ال��ن��ع��م��ى ي��ُد دّق��ت

∗∗∗
م��ج��ن��وِن ص��رخ��ات ظ��ل��م��ه��ا م��ن ول��ي ال��ج��س��ام ل��ل��م��ق��ادي��ر ي��ا
دون��ي! وب��اب��ه ال��زم��ان وق��ف األم��ل م��ش��رَّد ال��ف��ؤاد ب��اك��ي

∗∗∗
ع��َص��ى م��ن��ه ك��ان ق��د م��ا وأل��ن��ت دي��ج��وِر ك��ل ظ��ل��م��ة م��ّزق��ِت
وع��ص��ا س��اح��ًرا إال ك��ن��ِت م��ا ل��ل��ن��وِر م��ص��راع��ي��ه وف��ت��ح��ِت

∗∗∗
ال��ع��ذُب زالل��ُه ال��غ��داَة وج��رى ف��ان��ب��ج��س��ا ال��ص��خ��ر ض��رب��ُت م��اءٌ
ال��رط��ُب ع��ودُه ي��رج��ع ه��ي��ه��ات ي��ب��س��ا م��ا إن ده��ري أي��ق��ول

∗∗∗
ح��ّج��ت��ُه وه��زم��ت وح��َط��ْم��ت��ه ل��ت��ف��ن��ي��ِد دع��واه ص��يّ��رت
ص��ع��دتَ��ُه! وأق��م��ت م��خ��ض��وض��ًرا ع��ودي م��ن ج��فَّ ق��د م��ا وأع��دت

∗∗∗
م��رَّا ال��ذي ال��ع��م��َر ي��س��ت��ع��رض ك��ت��م��ث��اِل ط��ل��ًال رأت م��ن ي��ا
ح��رَّى ودم��ع��ة األس��ي��ف ن��دم ال��ب��ال��ي رس��ِم��ِه ف��ي وك��أن��ه

∗∗∗
م��ن��ت��ق��ُل ال��ظ��لِّ م��ث��ل ال��ع��م��ر ص��م��ت��ا ط��ائ��ر أو ذوي وْرد
ج��ه��ل��وا ف��ق��د ع��ل��م��وا إن وال��ن��اس وم��ت��ى م��ن ي��درون ال ال��ن��اس
ال��ُخ��ُض��ُل أف��ن��ان��ه��ا ص��وَّح��ت أو ح��ال��ت روض��ة ف��ي خ��ط��ب��ه��م م��ا
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∗∗∗
ل��ح��ن��ا ب��ش��ب��اب��ه وأح��ال��ه��ا ف��ن��ّض��ره��ا ب��ه��ا ال��رب��ي��ع ن��زل
م��ع��ن��ى ب��ال ل��ف��ًظ��ا وأح��ال��ه��ا ف��غ��يَّ��ره��ا ل��ه��ا ال��ش��ت��اءُ وم��ش��ى

∗∗∗
رواي��ت��ِه م��ن أف��رغ ه��ي��ه��ات ��ح��را ال��سِّ ي��ش��ب��ه ح��دي��ٌث ه��ذا
ن��ه��اي��ت��ِه م��ن ع��م��ري وب��دأت ف��ج��ًرا ج��ع��ل��ت��ه ال��م��غ��ي��ب ش��ف��ق

∗∗∗
ف��ل��س��ف��ت��ي األح��زاُن ك��ان��ْت ق��د ب��اِك ح��ائ��ر ل��ط��ي��ٌر إن��ي
ش��ف��ت��ي ع��ل��ى أغ��اري��ًدا وج��رت ل��ق��ي��اِك ي��وم ح��ن��انً��ا ذاب��ت

∗∗∗
ال��زه��را األن��ج��َم ع��ن��ه وس��أل��ت ج��ارح��ت��ي ع��ل��ي��ه ط��وي��ت م��ن ي��ا
وال��ق��ف��را ال��ك��ث��ب��اَن أس��ت��ل��ه��م أج��ن��ح��ت��ي ال��ص��ح��راء ف��ي وض��رب��ت

∗∗∗
ل��م��َع��ا ح��ي��ث��م��ا أَتْ��بَ��ع وال��ب��رَق ك��ان��ا ح��ي��ث��م��ا أن��َه��ل وال��م��اءَ
م��م��ت��ِن��َع��ا! ال��م��ج��ه��وَل وال��م��ط��ل��َق غ��ي��م��ان��ا ال��ورِد ص��ف��اءَ ف��أرى
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ع��ي��ن��يّ��ا أو ع��ي��ن��ي��ك ف��ي ج��ال ق��د ال��ذي إال ل��ه ل��غ��ة وال ك��الَّ
ش��ف��تَ��يّ��ا ع��ل��ى م��ات��ت ك��م��ا ف��َزع م��ن ش��ف��ت��ي��ك ع��ل��ى ج��م��دت ل��ف��ظ��ة أو
إل��يَّ��ا ن��اظ��ري��ك م��ن م��رت��دة وح��س��رة إل��ي��ك م��ن��ي ح��س��رة أو

∗∗∗
ب��وف��اِئ��ي ُم��َق��يَّ��د ل��دي��ك إن��ي ن��اءِ أن��ا وال ن��ائ��ي��ة أن��ت ال
ق��ض��اءِ ره��ي��ُن َديْ��ٌن وج��م��ي��لُ��ُه ُم��ن��ع��ٍم ك��ِم��نَّ��ِة يُ��س��دي ال��ه��وى ب��ع��ُض
��اءِ ال��وضَّ ب��ج��م��ال��ِك أَْس��َديْ��ِت��ه ل��م��ا تَ��ْوف��يَ��ًة ال��ده��ر ُع��م��ر وي��ق��لُّ
م��س��اءِ ذاَت األق��داُر ب��ه��ا س��م��ح��ْت ُم��ل��ت��ًق��ى ل��س��اع��ِة ِف��ًدى ال��زم��ان ُع��م��ر

∗∗∗
وص��دي��ق��ا ون��ج��يَّ��ًة ح��ب��ي��ب��ًة ة ال��ح��ي��ا م��ع��ن��ى ع��لَّ��م��ِت��ن��ي ال��ت��ي أن��ِت
وض��ي��ق��ا ع��ل��يَّ س��ع��ًة وت��ش��اب��ه��ْت واس��ت��وْت ب��غ��ي��ِرك م��ع��ن��اه��ا أن��ك��رُت
ح��ري��ق��ا ال��ص��ب��اُح اش��ت��َع��ل أو ُم��ْف��ٍن غ��ائ��ٌل ال��خ��الئ��َق غ��ال ل��و َوَوِدْدُت
ط��ري��ق��ا! ع��ل��يَّ وأب��ع��ده��م روح��ي إل��ى أدن��اه��م ف��أن��ِت أن��ِت وس��ل��م��ِت

∗∗∗
غ��ري��ب��ا ب��دأُت ك��م��ا أع��ود ف��غ��ًدا ت��س��أل��ي ال غ��ٍد ع��ن ت��س��أِل��ي��ن��ي ال
ال��ذي��ب��ا ري��اِئ��ه��ن خ��ل��َف ي��خ��ف��ي��ن ح��س��ن��اتُ��ه ُم��ق��نَّ��ع ال��س��ت��اَر َه��تَ��َك
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ِل��يَ��ت��وب��ا آث��اِم��ه ع��ن ل��ل��ده��ر ��ارًة َك��فَّ ب��ي��ن��ن��ا ال��ت��الق��ي ك��ان
ذن��وب��ا! ال��م��ت��اِب ع��ل��ى س��أَُع��دُُّه��نَّ ك��ري��م��ٍة غ��ي��َر ال��ح��س��ن��اُت ف��ْل��تَ��ذَْه��ِب

∗∗∗
ِح��ي��ال��ي ف��ارغ��اِن وك��أُس��ك ك��أس��ي ال��خ��ال��ي ل��ل��م��ك��اِن وح��ي��ًدا أرن��و
ال��ت��ال��ي ال��م��س��اء ف��ي ل��ِك ��ت��ا وتَ��َل��فَّ ف��ت��س��اءال ُم��َخ��يَّ��بً��ا ال��م��س��اء م��رَّ
اآلم��ال م��ي��َت َوي��بْ��َع��ُث يُ��ْح��ي��ي ع��ائ��ٍد ��َب تَ��َرقُّ َم��الَّ إذا ح��ت��ى
ال��س��ال��ي! ال��ن��دي��م ع��ل��ى ال��ك��ؤوس ب��ك��ت ورب��م��ا ال��ح��زي��ن ب��ال��ح��بَ��ِب بَ��َك��يَ��اِك

∗∗∗
ج��ن��اب��ه��ا ظ��لُّ ال��ن��ف��ِس ن��ح��و وام��ت��دَّ ش��ع��اُع��ه��ا غ��ام ال��ص��ه��ب��اء ع��ل��ى أرن��و
َح��ب��اب��ه��ا خ��ط��وِط ف��ي وتَ��ْرُس��ب ت��ط��ف��و ح��ب��ي��س��ٌة ه��ن��اك روح��ي وك��أن��م��ا
وع��ذاب��ه��ا ب��دم��وع��ه��ا م��غ��م��ورة س��ج��ي��ن��ة ه��ن��اك راه��ب��ة وك��أن
ِم��ْح��راب��ه��ا ف��ي ال��نُّ��ور ت��الش��ى ح��ت��ى ص��الت��ه��ا ال��ش��م��وِع ع��ل��ى تُ��ق��ي��م ظ��لَّ��ت

∗∗∗
أَْغ��الُه��نَّ ف��ك��ن��ِت ! ع��ل��يَّ َم��رَّْت ع��زي��زٍة ال��ح��ي��اِة ف��ي ذك��ري��اٍت ك��م
أَْس��أَل��ه��نَّ أَْق��ب��ل��ُت ب��ي��ن��ن��ا م��ا وان��ق��ض��ى ال��ص��ب��اب��ُة َع��َف��ِت إذا ح��ت��ى
وُه��نَّ أن��ِت ال��ُع��م��ر ف��ك��ان ِض��َره وح��ا م��اِض��يَ��ه ال��ع��م��ر ع��ن��ك وس��أل��ُت
وُه��نَّ��ا! ال��ذك��ري��اُت ع��ل��ي��ِك ه��انَ��ْت وإن��م��ا ال��زم��اُن غ��َدر م��ا وال��ل��ه

∗∗∗
أح��الَم��ه��ا ��ح��ى ال��ضُّ ج��ف��ِن ف��ي وتُ��ذي��ُع ِع��ْط��َره��ا ت��ن��ش��ر ع��ذراء زه��رًة ي��ا
وَغ��م��اَم��ه��ا بَ��ْرَق��ه��ا ت��ج��م��ع ��ْح��ُب وال��سُّ ش��م��َل��ه��ا ت��ج��م��ُع وال��ري��ُح الق��ي��تُ��ه��ا
ج��اَم��ه��ا ل��ت��م��ألَ ق��ل��ب��ي واس��ت��ق��ط��رْت راَح��ه��ا أش��رُب ظ��م��آَن ع��ان��ق��تُ��ه��ا
أك��م��اَم��ه��ا أن��ف��اِس��ه ع��ل��ى ��ْت َض��مَّ خ��اف��ق��ي ع��ن نَ��َزْع��نَ��ه��ا ال��ري��اُح ف��إذا

∗∗∗
ِس��ت��ارا ال��زم��اِن ي��د ع��ل��ي��ه َس��َدَل��ْت تَ��وارى ال��ش��ه��اُب ل��م��ع ك��م��ا ُح��لُ��ٌم
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أش��ع��ارا َوَدَع��ْوتُ��ه ��ًق��ا م��ت��دفِّ أَط��َل��ْق��تُ��ه دم��ي ف��ي َش��ْج��ٍو وح��ب��ي��ُس
أع��ارا؟ ال��زم��اُن ك��ان ال��ذي ُردَّ إذا خ��ط��ب��ي ف��م��ا َرَج��َع��ْت وودي��ع��ٌة
ف��س��ارا! ال��رواُة ت��ن��اق��ل��ه ل��ح��نً��ا ال��م��دى ع��ل��ى ف��اس��ت��ح��ال ق��ل��بً��ا ك��ان ق��د

∗∗∗
وم��الذي م��وئِ��ل��ي وأق��ف��َر رك��ن��ي وان��ط��وى ف��ق��دتُ��ِك ال��غ��ال��ي ِح��ص��ن��َي ي��ا
��اِذ األخَّ ب��ج��م��ال��ك م��س��ح��ورٌة وُم��ق��ل��ت��ي ال��ح��دي��ث ف��ي ون��أخ��ذ ن��ع��ط��ي
وه��ذي ب��ت��ل��ك ي��ف��ِت��نُ��ن��ي ف��ي��ظ��لُّ اله��يً��ا ف��أُع��ِرُض ي��غ��ري��ن��ي وال��ده��ر
ه��اذي أن��ا وال س��اخ��رًة، ك��ن��ِت م��ا ب��ي يَ��ج��دُّ وال��غ��راُم يَ��ه��ِزُل وال��ده��ُر

∗∗∗
ال��ط��ارِق؟ ال��خ��ي��اِل م��خ��ال��س��َة إالَّ ال��نَّ��وى ت��ش��ت��ي��ت ق��ب��ل ع��ه��ُدك ك��ان ه��ل
ال��س��ارِق ك��خ��ط��ف ي��خ��َط��ُف��ه��ا غ��ي��راُن َم��غ��ِرٌب ع��ل��ي��ه��ا وط��غ��ى إش��راق��ة
ح��ال��ِق م��ن ��ه��ا ك��فَّ م��دَّْت دك��ن��اءُ ب��ه��ا ذه��ب��ْت ت��تَّ��ئ��ْد ل��م ل��م��ع��ٌة أو
زن��اب��ِق ن��ض��ي��ِد ع��ل��ى ي��ل��وُح َش��َف��ٌق ب��ن��ا ت��ع��دو وال��ن��وى ث��غ��َرك وك��أن

∗∗∗
ث��ائ��ر لُ��جٍّ وراءَ ك��ال��ش��اط��ئ��ي��ن الَح��ت��ا ال��خ��واط��ِر لُ��جِّ ف��ي ش��ف��ت��اِك
ال��س��اح��ِر ال��ج��م��اِل ظ��لِّ ف��ي خ��رس��اءَ أغ��ُرودٍة ع��ل��ى ال��ت��ق��ت��ا إذا ل��ه��م��ا
م��س��اف��ِر وَع��وُد أح��ب��اٍب وع��ن��اُق غ��ارٍق ون��ج��دُة م��ل��ه��وٍف إس��ع��اُد
غ��اف��ِر وط��ي��ب��ِة رح��م��ٍن ب��ج��م��اِل ُح��ْس��نُ��ه ِج ال��م��ت��وَّ ال��م��ل��ِك وب��راءُة

∗∗∗
ك��ل��ي��ُل ال��ح��ي��اِة ُط��ُرِق ع��ل��ى رك��ٌب اس��ت��ص��ح��ابُ��ه��ا ف��آَده ال��ح��ي��اَة َص��ِح��َب
ط��وي��ل وال��ط��ري��ُق وع��ٌر ْرُب وال��دَّ ت��ب��ي��َع��ه��ا ال��ح��ي��اِة ض��الالُت خ��دع��ت
دل��ي��ل ي��ل��وُح أو ص��ب��اٌح ي��ب��دو ل��ع��ي��ن��ه ل��ع��لَّ ال��س��اري ��َت ف��ت��ل��فَّ
وخ��م��ي��ل ج��ن��ٌة ورف��ت أَِل��ٌق م��ن��زٌل وأش��رق ن��وٌر ل��ه ف��ب��دا

∗∗∗
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ش��ادي��ه��ا أغ��ص��اِن��ه��ا ع��ل��ى غ��نَّ��ى ف��ي��ن��ان��ٌة روض��ٌة خ��ي��ال��ي ف��ي ل��ِك
وي��ق��ي��ه��ا ال��ِب��ل��ى ي��ج��نِّ��بُ��ه��ا راٍع ن��ب��ت��ه��ا وي��رع��ى م��غ��ارَس��ه��ا يَ��ْح��ِم��ي
يُ��دم��ي��ه��ا ل��م��ه��َج��ِت��ي وع��اد ُج��ْرح��ي ��ن��ي وش��فَّ ع��ل��يَّ ط��ال��ت ال��ن��وى ف��إذا
ف��ي��ه��ا! ع��ط��َرِك وش��م��م��ُت ف��ق��ط��ف��تُ��ه��ا ووروَده��ا زه��وَره��ا ال��خ��ي��اُل ن��س��ق

∗∗∗
ِح��راُص ال��دَّم��ار ع��ل��ى ال��ن��ف��وس ب��ع��ض وإن��م��ا ال��دم��اُر ف��ي��ه ال��ه��وى ب��ع��ض
خ��الُص وْه��و ال��م��وُت ف��ي��ه وي��ك��وُن ت��ح��ّرٌر وْه��و ال��ق��ي��د ف��ي��ه ف��ي��ك��ون
م��ن��اص ه��واِك وال ه��واَي م��ن م��ا وح��ت��ِم��ِه ال��ق��وي ب��ال��ح��بِّ آم��ن��ت
ِق��ص��اص! ف��ال��م��ت��اب ذن��بً��ا ك��ان أو دواُؤه ف��ال��س��ق��اُم داءً ك��ان إن

∗∗∗
رف��اِق وح��زُن ٍن خ��الَّ ودم��وُع أح��بَّ��ٍة وداُع وال��دن��ي��ا أص��ب��ح��ُت
أح��داق��ي ف��ي ال��دم��ُع إال دم��َع ال وب��ك��ائ��ه��م َص��َرخ��اِت��ه��م م��ن ف��ِس��خ��ْرُت
أط��واق��ي ف��ي وأراه ل��ه أُص��غ��ي دم��ي ف��ي ُح��بِّ��ك ص��وُت إال ص��وَت ال
أع��م��اق��ي! ف��ي ك��ال��س��ي��ل م��ت��ف��ج��ًرا وُم��زِب��ًدا ال��ُع��ب��اب م��ث��ل م��ت��دف��ًق��ا

∗∗∗
وداِع ط��ي��وُف أو ه��ج��ر أش��ب��اُح وك��لُّ��ه��ا ال��ظ��الِم أح��الَم س��اه��رُت
ِس��راِع ِج��دَّ َم��ش��يْ��َن ال��ف��ن��اء وإل��ى ب��ط��ي��ئ��ًة ع��ل��يَّ م��واك��بُ��ه م��رَّت
ِص��راِع ب��ع��د ال��ل��ي��ِل ق��ت��ي��ُل وه��وى دم��اءَُه ال��ص��ب��اُح َس��ف��َك إذا ح��ت��ى
ال��ن��اع��ي! إل��يَّ ن��ف��س��ي ب��ه��ا ونَ��ع��ى ق��ص��ت��ي آخ��َر ال��م��رآة ف��ي أب��ص��رُت

∗∗∗
وال��دُّوِر ال��ِح��َم��ى ف��ي تُ��ش��رُق وه��ن��اك ه��ن��ا ه��ا ��َة األش��عَّ أرس��ل��َت ربِّ ي��ا
ش��ع��وري ط��يَّ األض��واء م��خ��ب��وءُة خ��اط��ري ف��ي دف��ي��ن��ٌة ال��ش��م��وس وم��ن
ال��بَ��لُّ��وِر م��ن ب��رون��ِق��ه��ا أَص��ف��ى س��م��اِئ��ه��ا ن��ق��اءَ ن��ف��س��ي ف��ي وأُِح��سُّ
ال��ن��وِر! ب��ه��ذا أش��ق��ى ال��ذي وأن��ا م��ه��ج��ت��ي ف��ي ال��ض��ح��ى أودع��َت ربِّ ي��ا
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ق��راْر وال ه��دوءٌ ف��ال ن��اْر إث��َر ال��ش��وِق م��ن ن��اٌر
ال��ِف��راْر ص��درك إل��ى م��ن��ك َوَع��ْوٌد م��ب��دأ ل��ي إن��ك
م��ن��اْر وال دل��ي��ٍل ب��ال ت��دْع��ن��ي ال ال��روِح م��رف��أ ي��ا
دم��اْر إل��ى دم��اٍر ف��م��ن ل��ي��ٍل وزح��ُف وري��ٌح م��وٌج
داْر ال��دي��اِر ف��ي تُ��ْؤِون��ي ل��م ح��ب��ي وع��د أخ��ل��ف��ت أن��ت إن
اخ��ت��ي��ار دون��ك ل��ي ول��ي��س اص��ط��ب��اٌر ال��ه��وى ف��ي ل��ي ول��ي��َس





ظالم

ذه��ب��ا ش��يءٍ ك��لُّ ف��ؤادي ي��ا خ��ب��ا ق��د ن��ج��ٌم ذاك ل��ي ت��ق��ْل ال
��ُه��ب��ا ال��شُّ وك��ان ال��س��م��اواِت ل��ع��ي��ن��ي ك��ان ق��د ال��ك��وك��ُب ذل��ك
وُظ��ب��ى ج��راًح��ا َج��نْ��ِب��ي ف��ي ِص��ْرن أْض��يَ��َع��َه��ا! م��ا األن��واُر ه��ذه
ُق��ُض��ب��ا ْت وم��دَّ س��ج��نً��ا ب��ع��ده خ��لَّ��َف��ْت ش��ع��اًع��ا أَه��َدْت ك��ل��م��ا

∗∗∗
ت��ه��ون! وب��ال��وق��ِت ب��ال��م��داراة ط��ع��ن��ة م��ن وك��م أس��ل��وك ق��ل��ُت
ال��ج��ن��وْن ُط��غ��ي��اَن ال��س��ل ك��دُف��وق ُم��زب��ًدا ي��ط��غ��ى ح��بُّ��ِك ف��إذا
وظ��ن��وْن ورج��اء ي��أٍس ب��ي��ن ك��لُّ��َه��ا ح��ي��ات��ي ت��م��ض��ي وك��ذا
يُ��ع��ي��ْن ش��يءَ ال ال��ن��س��ي��ان وع��ل��ى أب��ًدا م��ع��ي��ٌن ال��ه��ج��ر ع��ل��ى م��ا

∗∗∗
ال��م��الَم��ْه أل��وان ف��ي��ه أُب��ال��ي ال ب��ِه ُف��زُت ال��ذي ال��ح��ب ذل��ك
وس��الم��ْه أم��نً��ا ال��ب��ح��ر لُ��جِّ ب��ع��د ب��ه ذُق��ُت ال��ذي ال��ش��طُّ ذل��ك
ال��ن��داَم��ْه ك��اس م��ن ال��م��رَّ وس��ق��ان��ي ق��س��وًة ق��ل��ب��ي م��زَّق إن��ه
وك��رام��ْه ق��ل��ٍب ب��ي��ن وص��راًع��ا دم��ي ف��ي ودم��اًرا ن��اًرا ص��ار

∗∗∗
ج��م��ي��َع��ا وال��دن��ي��ا ال��ن��اَس أُِح��بَّ أن َع��لَّ��َم��ن��ي ال��ذي ال��ح��بُّ ذل��ك
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رب��ي��َع��ا ل��ع��ي��ن��يَّ ال��ق��ف��ِر ُم��ج��ِدب ِم��ن ر ص��وَّ ال��ذي ال��ح��ب ذل��ك
ال��م��ن��ي��َع��ا ال��ح��ص��ن ُق��ْدِس��ه م��ن ه��دم��وا ال��ورى ك��ي��ف ��رن��ي ب��صَّ إن��ه
دم��وَع��ا ال دم��اءً ت��ب��ك��ي أع��يُ��نً��ا أع��م��اق��ه ف��ي ال��ك��وَن ل��ي وج��ال

∗∗∗
أََع��نْ��ِت! ال��ده��ر ع��ل��ى ك��ن��ِت ل��و آِه ال��نَّ��وى َص��ْرِف ع��ل��ى تُ��ع��ي��ن��ي��ن��ي ل��م
وأذن��ِت ِب��بَ��يْ��ٍن ال��ده��ُر آذن ه��ام��ت��ي م��ن��ي ن��كَّ��س ق��دٌر
َل��ُه��نْ��ِت ن��ف��س��ي ع��ل��ى ه��ان ل��و ه��و يَ��ُه��ْن ل��م ح��ب أم��ر وع��ج��ي��ب
ُك��ن��ِت؟ ك��ي��ف ج��م��ي��ًع��ا دن��ي��اي ك��ن��ِت ت��ن��ق��ض��ي ال ل��ه��ف��ة ق��ل��ب��ي ل��ه��ف

∗∗∗
ال��س��ح��اب��ا ت��غ��زو ش��اه��ق��ٍة ق��م��ٍة ع��ل��ى ال��ن��ور م��ن ب��رٍج ف��ي ك��ن��ِت
ذاب��ا ال��ض��وءِ رق��ي��ِق م��ن لُ��َج��يْ��ٍن ف��ي ذائ��ٌب َف��راش م��ن��ك وأن��ا
وآب��ا م��ح��م��وًم��ا ��ِة ل��ل��ق��مَّ ط��ار م��ًع��ا وال��ن��اِر ب��ال��نّ��وِر َف��ِرٌح
وع��ت��اب��ا! ح��بٍّ��ا ي��أل��وك ال وْه��و ُم��ح��ت��رًق��ا رح��ل��ت��ه م��ن آب

∗∗∗
ال��َع��بَ��راِت ب��ي��ن ل��ك ِض��غ��نً��ا أُخ��ف ول��م ال��ح��ق��د م��ن ن��ف��س��ي ب��رئ��ت
ش��ت��اِت م��ن ط��رٍّا األف��راح ج��م��ع أس��ع��دن��ي واح��ًدا ي��وًم��ا إنَّ
ُم��ج��ت��م��ع��اْت ال��ورى أع��م��اِر ك��لَّ ب��ه ع��ش��ُت ك��ام��ٌل ع��م��ٌر وْه��و
ال��ح��ي��اِة ف��وق رج��ٌل ي��ح��ي��ا ك��ي��ف ع��ل��م��ِت��ِن��ي وق��د أن��س��اِك ل��س��ُت

∗∗∗
ع��ن��ي ال��ط��ي��ُر ن��ق��َل��تْ��ه م��ا أن��ش��دي اف��رح��ي روح��ي ي��ا ش��ئ��ِت م��ا اف��رح��ي
ل��غ��ص��ن ُغ��ْص��ٍن م��ن ال��ِم��ْم��راِح ��ب��ا ال��صِّ ف��ي وان��ت��ق��ل��ي ��ب��ا ال��صَّ ن��ْف��ح واغ��ن��م��ي
خ��دن ك��ل ون��ادي ب��األي��ك م��رَّ م��ن ك��لَّ ن��اغ��ي أي��ِك��ِك وع��ل��ى
ك��ح��زن��ي! ُح��ْزنً��ا وال م��ث��ل��ي ض��اح��ًك��ا ت��َرْي ل��ن ك��ح��ب��ي! يُ��ِح��بُّ��وِك ل��ن

∗∗∗
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وش��ب��اِب وك��م��اٍل ج��م��اٍل م��ن آي��ًة َج��لَّ��ت ال��ُح��س��ن ك��ت��اَب ي��ا
ال��ِع��ذاِب وأل��ح��ان��ي ب��أغ��ان��يَّ خ��ّل��ْدتُ��ه��ا ق��د أنِّ��َي زع��م��وا
ال��ُع��ج��اب ال��ح��س��ِن ذل��ك م��ن ُس��َوًرا ق��ارئٌ ول��ك��ْن ش��اٍد أن��ا م��ا
ال��ك��ت��اب ُع��ن��واَن ال��ُخ��ل��َد َوَج��َع��ْل��ُت س��ج��دوا ح��ت��ى ُ أق��رأ أَزْل ل��م

∗∗∗
ه��ن��ا ال��م��وُج ب��ي يُ��ل��ِق��ي أن ق��ب��َل أب��ي وال��ب��ح��ُر األص��داِف اب��ن��َة ي��ا
أن��ا! آلل��ي��ه��ا ص��يَّ��اُد أن��ا َغ��وَّاص��ه��ا ع��ن األع��م��اَق س��ائ��ل��ي
��ن��ا ال��سَّ ف��ي وِع��ش��ن��ا ُش��مٍّ ِق��َم��ٍم إل��ى وال��ل��ي��َل ال��ق��اَع ه��َج��ْرن��ا إن
أع��م��اق��ن��ا ف��ي ال��ع��اص��ُف بَ��ِرَح وم��ا وال��ص��خ��ُر األم��واُج َف��ِب��ن��ا

∗∗∗
ت��ط��ل��ب��ي��ن؟! م��ا ل��ه أي��ن ه��دأًة ل��ه ت��م��ن��ي��ت ع��اٍت ع��اص��ٌف
أم��ي��ْن َج��ف��ٍن ف��ي رس��م��ِك خ��بَّ��أْت م��خ��ل��ص��ٍة م��ق��ل��ٍة ع��ن اس��أل��ي
ال��م��ك��ي��ْن وال��ودِّ ال��ع��ه��ِد س��ب��ي��ِل ف��ي ل��ق��ي��ْت م��ه��م��ا تَ��ْرع��اك س��ه��رْت
ح��ي��ْن ب��ع��ض م��ن��ه ال��رح��م��ة ت��ط��ل��ب وال ال��نّ��وَم ت��س��أُل ال أق��س��م��ْت

∗∗∗
وخ��ل��ي��ِل؟ ِت��ْرٍب دون م��س��ي��ري م��ا ودل��ي��ل��ي ن��ج��م��ي ر غ��وَّ ب��ع��دم��ا
ال��وب��ي��ل وال��ك��دِّ اإلره��اق ُش��َع��ب وف��ي وال��ص��خ��ر ال��ّش��وك ط��ري��ق ف��ي
ال��ط��وي��ِل ال��دَّرِب ع��ل��ى ي��س��ت��ع��ي��ن��ان ال��ت��ق��ي��ا ع��ل��ي��ه��ا ال��غ��ري��ب��ان
س��ب��ي��ل��ي؟ غ��ي��ر ف��ي ال��ت��يَّ��اُر س��اَق��ِك ب��ع��دم��ا ب��ح��ي��ات��ي ان��ت��ف��اع��ي م��ا

∗∗∗
َع��َرَف��ا! ق��د ل��ي��ت��ه��م��ا ي��ا آه أق��داَره��م��ا اث��ن��ي��ن ل��َج��ْه��ِل ي��ا
وغ��ف��ا؟ غ��ري��بً��ا ال��ق��ل��ُب ص��ح��ا م��ا إذا ب��ال��ع��ي��ِش ن��ص��ن��ُع ال��ذي م��ا
اخ��ت��ل��ف��ا؟ ع��ل��ي��ه ال��س��ب��ي��الن م��ا إذا ب��ال��ع��ي��ش ن��ص��ن��ُع ال��ذي م��ا
أس��ف��ا؟ ف��أم��س��ى تَ��ذْك��اًرا ص��ار إذا ب��ال��ع��ي��ش ن��ص��ن��ع ال��ذي م��ا

225



ناجي إبراهيم شعر

∗∗∗
وس��اِق ك��اٍس ف��ي ال��س��مَّ وت��ح��سُّ ِرف��اِق م��ن داٌر تُ��ق��ِف��ُر ع��ن��دم��ا
ال��خ��الِق م��ف��ق��وَد ال��ل��ع��ن��ِة س��اِف��َر وج��َه��ه ب��ؤٌس ي��ك��ِش��ُف ع��ن��دم��ا
ال��وث��اِق م��ش��دوَد ال��وه��ِم وب��خ��ي��ط ع��ال��ًق��ا ب��ظ��لٍّ تُ��م��س��ي ع��ن��دم��ا
ب��اِق؟ ب��األح��ب��اب ل��ك َق��ي��ٍد أيُّ وأِف��ْق وف��ك��ْر ان��ظ��ْر ف��ؤادي ي��ا

∗∗∗
ظ��اه��ْر ل��ل��ع��ي��ن��ي��ن ال��س��رِّ وخ��ب��يء س��اخ��ْر وال��ده��ر ع��ب��ٌث ِج��دٍّ ك��ل
س��ائ��ْر ال��ص��ح��راء إل��ى ال��ُم��ض��نَ��ى رك��ب��َي وغ��ًدا م��ق��ي��م أن��ي أدَّع��ي
س��اف��ْر األش��ج��اِن م��ن خ��اف ووش��ى ي��دي خ��ان��ت��ن��ي ص��اف��ح��ت ع��ن��دم��ا
ال��م��س��اف��ْر! وإح��س��اُس ال��ب��ع��ِد ِرع��ش��ُة أط��راف��ه��ا ع��ل��ى ك��فٌّ ك��ذَبَ��ْت

∗∗∗
غ��ْد أُف��ق وض��ب��اب وغ��ي��وم ُس��ُح��ٍب م��ن ي��وُم��ه��ا دي��اًرا ي��ا
ل��ل��ح��س��ْد ط��ع��اًم��ا م��ن��ه ج��ع��ل��ْت أط��ل��ع��ْت ع��ب��ق��ريٍّ ن��ب��ٍت ك��ل
أح��ْد ي��ب��َق ف��ل��م آم��ال��ي ك��ل ب��ه��ا ك��ان م��ن ال��م��ي��ث��اَق أخ��ل��َف
أِع��ْد! ك��ن��ُت م��ا ك��ل ه��ش��ي��م م��ن وغ��دا وح��ص��اٌد ع��م��ٌر ض��اع

∗∗∗
م��خ��رج��ا ج��ح��ي��ٍم م��ن ��ْس نَ��تَ��َل��مَّ ك��ال��دج��ى ج��ه��ٌم وال��ك��وُن ب��ن��ا ُق��م
ن��ج��ا م��ن وق��ل��ي��ٌل ح��ط��ام أو َرَم��ق ب��ب��ق��اي��ا م��ن��ه وان��ُج
ب��ال��ِح��ج��ا م��س��ت��ع��ي��ٌن ل��ظ��اُه ف��ي َم��ن أْض��يَ��ع ب��ه رأيً��ا تُ��ِدْر ال
أْع��َرج��ا وزم��انً��ا ك��س��ي��ًح��ا ـ��ًدا ع��ه��ـ ي��ص��ل��ح أن ال��رح��م��ن واس��أل

∗∗∗
ال��ق��م��م ف��ي َق��بْ��ًال ك��ان م��ن ال��ث��رى ف��ي ألََرى ح��ي��ات��ي وام��ت��ّدْت ع��ش��ت
ب��ال��ِق��يَ��ْم وُك��ف��ٌر آالءٍ ـ��ك��اُر وإن��ـ ال��ع��ل��ي��ا ال��م��ثُ��ِل ان��ه��ي��اُر
ال��نَّ��َدم إب��ه��اَم َق��طَّ��ْع��ُت ف��أن��ا ن��ادًم��ا ب��ن��انً��ا ع��ضَّ يَ��ُك��ْن م��ن
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األل��م إال رف��َع��ٍة ذا ع��ال��يً��ا ت��ج��ْد ل��م زم��اٌن ان��َح��طَّ وإذا

∗∗∗
ال��ح��ي��اه ه��ذي ت��اف��ٌه وخ��ي��اٌل ه��ازل��ة س��اخ��رٌة ِض��ْح��ك��ٌة
أس��ف��اه! وا ب��ه��ا ال��ن��اُس ُخ��ِدَع ال��ت��ي ال��ك��ب��رى األك��ذُوب��ُة ه��ذه
وج��اه م��اٌل أح��َق��َره��ا غ��دا أن إل��ى وال��ج��اه ال��م��اُل ف��ي��ه��ا ذلَّ
ال��ج��ب��اه إال ِذّل��ٍة م��ن ن��ُص��ْن ل��م ب��ه��ا أنَّ��ا ع��ل��ى ال��ل��َه ن��ح��م��ُد

∗∗∗
وال��ب��دْن روح��ي ال��س��اك��ِن ذل��ك وم��ن ن��ف��س��ي م��ن أه��ُرُب ع��بَ��ثً��ا
ُج��ن؟! ال��ت��ذك��اُر ع��اوده ك��ل��م��ا َم��ْن ال��لُّ��ب ُم��س��ت��ط��اِر ل��ق��ل��ٍب م��ن
وزم��ْن وم��ك��اٌن وح��ب��ي��ٌب ِذَك��ٌر ف��ح��ْول��ي أم��ض��ي أي��ن��م��ا
وف��ن��ن وط��ي��ٌر ال��ن��ف��س روض��ة ف��ي ال��خ��ض��رة دائ��م ورب��ي��ع

∗∗∗
اب��ت��داءِ ي��وُم ل��ه��ا ك��ان م��ا وْه��ي ت��ن��ت��ه��ي ال خ��ال��دة ق��ص��ة
ال��ل��ق��اءِ أس��راُر ال��ل��ِه ع��ن��د أي��ن وال ك��ان م��ت��ى أدري ال أن��ا
ال��ُخ��ي��الءِ رف��ي��ُع ال��ن��ور أس��م��ُر س��م��ائ��ي ف��ي ش��ه��اٌب الح ح��ي��ن��م��ا
ن��اءِ األض��واءِ َق��ِل��ُق م��ت��ع��اٍل م��ن��ف��رٌد ُم��وح��ٌش ع��ب��ق��ريٌّ

∗∗∗
وِك��ي��ان��ي وروح��ي ن��ف��س��ي ل��ي ه��و دان وْه��و ب��ع��ي��ٌد األف��ِق ف��ي ه��و
ت��وأم��اِن أنَّ��ا َظ��نَّ م��ن م��خ��ط��ئٌ ُم��ه��ج��ت��اِن أنّ��ا َظ��نَّ م��ن م��خ��ط��ئٌ
آن ك��لَّ ف��ي��ه��ا ه��و م��ن��ه��ا ه��و ت��وأُم��ه��ا ال ال��نَّ��ف��ِس ش��ْط��ُر ه��و
م��تَّ��ح��داِن! ال��ردى ح��ت��ى واح��ٌد دٌم ن��ح��ن واح��ُد! ن��ب��ٌض ن��ح��ُن
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ال��دف��ي��ْن ال��ب��ع��ي��َد ال��م��اض��ي وأب��ع��ُث ال��س��ن��ي��ْن أُع��ي��د ك��اس��ي ع��ل��ى إن��ي
ت��ع��رف��ي��ْن؟ ل��و ي��ج��دي��ك ال��ذي وم��ا ت��ع��رف��ي ل��ن أق��س��م��ُت وق��د وح��دي
ال��ط��ع��ي��ْن؟ ج��راَح ه��ن��ُد ي��ا َل��ْم��ُس��ِك ال��ه��وى ط��ع��ي��َن يُ��ج��دي ال��ذي وم��ا
األن��ي��ْن؟ ش��رب��ُت أم ب��ك��ائ��ي ع��ن��د ال��طِّ��َل��ى ش��رب��ُت أدري ال أص��ب��ح��ُت

∗∗∗
ج��دي��ْب؟ َم��ح��ي��ٍل ف��ي ي��ن��م��و وك��ي��ف خ��اط��ري! ف��ي ال��ّس��ل��واَن أزرع ك��م
ح��ب��ي��ْب وت��ش��اك��ي ب��اٍك إرن��اُن م��س��م��ع��ي وف��ي أس��ق��ي��ه ب��ال��خ��م��ر
غ��ري��ْب؟ وف��ؤادي غ��ري��ٌب ج��ام��ي أن��ا أم ل��وع��ًة ي��ب��ك��ي ال��ج��اُم
ال��ن��ح��ي��ْب؟ أص��بُّ ف��ي��ه أن��ن��ي أم ال��طِّ��ل��ى أُص��بُّ تُ��رى ح��ي��رت��ي وا

∗∗∗
ه��ن��اْك وس��ل��وٌّ إلل��ف ه��مٌّ ه��ن��ا ه��ا ي��ك��ن ل��م ن��ف��س��ي إْل��َف ي��ا
ص��داْك ك��أن��ي ع��ن��دي ج��رى إّال خ��اط��ٍر ف��ي ل��ك ه��م��ٌس يَ��ْج��ِر ل��م
م��ق��ل��ت��اْك ت��ذرُف��ه ال��ذي إال م��دم��ًع��ا ل��ي أع��رُف أك��ن ول��م
أراْك ح��ت��ى ال��ف��رَح��َة وأح��ِب��ُس ال��ل��ق��ا ح��ت��ى ل��ك ح��زن��ي أص��وُن

∗∗∗
َس��ْرَح��ِت��ْك ع��ل��ى أل��ح��ان��ي وق��ف��ُت ال��ذي ف��إن��ي غ��نَّ��ي��ُت ك��ن��ت إن
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ف��رح��ِت��ْك أو ح��زن��ِك ع��ل��ى إالَّ ي��ن��ط��ل��ْق ل��م ال��ص��وَت ه��ذا َح��بَ��ْس��ُت
ن��ف��ح��ِت��ْك ع��ل��ى إالَّ تَ��ْش��ُج��ن��ي ل��م ب��أع��ط��اره��ا ال��روض خ��م��ائ��ُل
ج��نَّ��ِت��ْك! م��ن ج��اء ب��ط��ي��ٍب إالّ أع��ت��رْف ول��م ُط��رٍّا أن��ك��رتُ��ه��ا

∗∗∗
أط��ي��ْر م��دل��ه��مٍّ ل��ي��ل ب��أيِّ ب��ح��ريَّ��ت��ي ال��ي��وَم َواف��َرِح��ي
ال��م��ن��ي��ْر ال��وض��يءَ ال��ص��ب��َح وذل��ك األس��ي��ر ق��ي��وَد ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ُردِّي
ن��س��ي��ْر! وأنّ��ى ن��غ��دو أليِّ��ه��ا ت��خ��ت��ل��ْف ف��ل��م الح��ْت ُش��َع��ٍب ك��م
ال��م��ص��ي��ْر وَخ��ِف��يَّ ال��م��س��اع��ي َج��ْه��َم ل��ي خ��ّل��ْف��ِت األن��وار ِس��ِن��ي ب��ع��د

∗∗∗
ت��ع��ل��م��ي أن أُْش��ِف��ُق ص��يَّ��رن��ي ال��ذي وح��قِّ ال ح��ال��ي؟ ع��ل��م��ِت
ب��ال��دِم ن��ّض��اح��ٍة ك��ج��م��رٍة ال��ه��وى ان��ط��الَق تَ��دري��ن ه��ي��ه��ات
ال��ظَّ��ِم��ي وف��ت��َك ال��ض��اري ال��ه��وى َوثْ��َب ِخ��ل��ِت��ه وإِْن ت��دري��ن ه��ي��ه��ات
دم��ي ف��ي ك��بّ��ل��تُ��ه وط��اغ��يً��ا ف��م��ي ف��ي َك��بَ��ْح��تُ��ه وص��ارًخ��ا

∗∗∗
اج��ت��ه��ْد م��ه��م��ا ح��س��نَ��ِك ب��واص��ٍف أََح��ْد م��ن وم��ا ت��دري��ن أن��ت ال
يَ��تّ��ِق��ْد أن ل��ح��ِظ��ِك ف��ي ي��ك��اُد ال��ذي ال��ذك��اءِ س��رَّ ب��ال��ٍغ أو
ت��ح��ت��ش��ْد ع��اب��رٍة ل��م��ح��ٍة ف��ي ال��ت��ي ال��م��ع��اِن��ي ع��م��َق م��درٍك أو
وال��ج��س��ْد ال��ِح��ج��ا االث��ن��ي��ن: أب��دَع ال��ذي ��ن��اِع ال��صِّ ف��ّن ف��اه��ٍم أو
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أطالل

ال��ظ��الْل وارف��اُت ب��ي ��ب��ْت ورحَّ ال��رح��اْل َح��َط��ْط��ُت ِب��وادي��ِه م��ن ي��ا
م��ن��اْل م��ن ط��ام��ٌع ت��م��نَّ��ى وم��ا ال��ِق��َرى ي��ك��ون م��ا أق��ص��ى ب��ذل��ت
ِق��الْل ل��ح��ظ��اٍت ف��ي ل��ط��ام��ٍع ال��م��ن��ى ع��م��ر ك��اآلب��اد ب��س��ط��َت
ح��اْل ك��ل ف��ي ح��بّ��ك س��وى دي��نً��ا أتَّ��ِخ��ذْ ل��م م��ح��راب��َي ب��ن��ي��ُت
ال��خ��ي��اْل ِق��ن��اَع ع��ي��ن��ي ع��ن أخ��ل��ُع ري��ث��م��ا س��اع��ًة ف��ؤادي أم��ه��ْل
ال��ض��الْل س��راَب ق��ل��ب��ي ع��ن أخ��ل��ُع ري��ث��م��ا س��اع��ًة ف��ؤادي أم��ه��ْل
ك��ال��م��الْل خ��ان��ق��ٌة م��م��ت��دٌَّة ع��ري��ان��ٌة ال��ص��ح��راءُ ف��ه��ذه
ال��رم��اْل وك��ف��ُر ال��ري��ِح ع��رب��دُة ُك��ث��ب��ه��ا ع��ل��ى ال��ط��ب��ِع خ��ل��ي��ع��ُة
واب��ت��ه��اْل م��ع��ب��د ع��ل��ي��ه��ا وال ب��ه��ا ص��الة ل��ل��ق��ل��ب ه��ي��ه��ات
ال��ثِّ��ق��اْل ال��س��اري��اُت وب��دَّدتْ��ه ش��كِّ��ه��ا ع��ل��ى إي��م��ان��ي خ��ل��ع��ُت
ال��ط��واْل ال��س��ن��ي��ن ف��ي ج��ح��ي��م��ي آَدْت ال��ت��ي وْه��ي ال��ص��ح��راءُ ن��ادت��ن��َي
ت��ن��اْل ال أس��راُره ُم��غ��ل��ٍق ف��ي ه��ن��ا س��رِّي إن س��رِّي تُ��ري��د
يُ��ق��اْل ال م��ا ب��ال��زْف��راِت وق��ل��ُت يُ��ق��ْل ل��م م��ا ال��ص��م��ِت ب��ه��ذا ق��ال��ت





ذنبي

ال��س��م��اءْ؟ إل��ى وارت��ف��ع��ُت ـ��تُ��ك رف��ع��ـ أن ذن��ب��ي أي��ك��ون
ال��ص��ف��اءْ إل��ى رق��ي��ُت ق��د ِح��ي َج��ن��ا أو ج��ن��اح��ك وع��ل��ى
ل��ل��ض��ي��اءْ َوثْ��ٌب ف��ْه��و ًال خ��ي��ا أو ��ا ح��قٍّ ك��ان إن
ال��دم��اءْ ف��ي آدَم ط��ي��ُن ُه ج��ن��ا م��م��ا وت��ح��رٌُّر
س��ن��اءْ م��ن ع��رٍش ف��وق ـ��تُ��ِك ج��ع��ل��ـ أن ذن��ب��ي أي��ك��ون
ال��رُّواءْ؟ ه��ذا ع��اب��ًدا ِس��ِك ُق��ْد م��ح��راب ف��ي وج��ث��وت
داءْ ك��ل م��ن أح��ت��م��ي ب��ك أن��ن��ي ذن��ب��ي أي��ك��ون
ال��ش��ف��اءْ؟ م��ن��ِك ط��ال��بً��ا ـ��َرُع ف��أْض��ـ ع��اف��ي��ت��ي وأراك
أض��اءْ َق��بَ��ًس��ا ل��خ��اط��ري ك أرا أن ذن��ب��ي أي��ك��ون
ج��اءْ؟ األرض أه��ل دون ل��ي ع��ٍل م��ن وح��يَ��ِك وأُح��سُّ
وال��رج��اءْ ال��ت��ع��لُّ��ل ب��ك ط يُ��ن��ا أن ذن��ب��ي أي��ك��ون
ال��ن��داء؟ أج��م��َع ال��روِح ـ��وى ن��ج��ـ ال��ق��ل��ِب ش��ك��وى وإل��ي��ك
وِق��اءْ؟ ال��دن��ي��ا م��ن ل��ي ـ��بَّ��ِك ُح��ـ أنَّ ذن��ب��ي أي��ك��ون
س��واءْ ون��ق��م��تَ��ه��ا ـ��َم��تَ��ه��ا ن��ع��ـ ف��إنَّ رض��ي��ِت ف��إذا
ال��وف��اءْ؟! إال ل��ي ص��ار ـ��ب ذن��ـ أي ذن��ب��ي، أي��ك��ون
ال��ج��زاءْ م��ح��بّ��ت��َي ع��ل��ى ـ��ُت ط��ل��ب��ـ م��ا ع��ش��ق��ت��ِك، إن��ي
ي��ش��اءْ م��ا ح��ب��ي��ٍب م��ن ـ��م��ل س��ي��ح��ـ َه��ّم��ي ��ه ه��مُّ َم��ن
أس��اءْ أح��ًدا ُح��بِّ��ه م��ن ي��رى ف��م��ا يُ��س��اءُ ول��ق��د



ناجي إبراهيم شعر

اح��ت��م��اءْ ول��َي ب��ص��ب��اب��ت��ي ع��زٌَّة ع��ن��دي ك��ان ق��د
ب��ال��ل��ق��اءْ أزري ش��َددِت ِب ل��ل��خ��ط��و ُع��ودي الَن إن
ال��ع��ف��اءْ! ال��دن��ي��ا ع��ل��ى دن��ي��ا؟! ي��ا ن��س��ي��ِت ك��ي��ف أن��س��ي��ِت؟
م��س��اءْ وال ه��واك إال ل��ي ُص��ب��ح ال َل��ْل��ه��َوى! ي��ا
ك��ال��ه��ب��اءْ؟ ال��رف��ي��ع��ِة ـ��م��ث��ِل وال��ـ األح��الِم أش��وام��ُخ
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ن��ب��ا؟ ق��د س��ي��ٍف وأيُّ ك��ب��ا؟ ق��د ج��واٍد أيُّ
ت��ع��ج��ب��ا أن ل��ه��ا ح��قَّ وق��د زازا ت��ع��ج��ب��ْت
م��غ��رب��ا م��ال��ت ال��ش��م��ِس َب ش��ح��و ف��يَّ رأْت ل��م��ا
��ب��ا ال��صِّ ب��أك��ال��ي��ل ـ��ب��ي م��ش��ي��ـ زان��ت ال��ت��ي وْه��ي
ال��نُّ��َوب��ا أل��ق��ى ح��ي��ن ـ��ن��ي ع��ّل��م��تْ��ـ ق��د ال��ت��ي وه��ي
ال��م��خ��ل��ب��ا؟ وأخ��ف��ي ع��ضَّ إن ال��ن��اَب أُداري ك��ي��ف
ط��رب��ا وأُغ��ن��ي ـ��ًرا ب��ش��ـ أرق��ُص الق��ي��تُ��ه��ا
ان��ت��ق��ب��ا م��ه��م��ا ال��ق��ل��ِب ـ��َر ِس��تْ��ـ ت��ه��ت��ك ال��ت��ي وْه��ي
ُم��َغ��يَّ��ب��ا وال ي��وًم��ا ت��ج��ه��لُ��ُه ُم��ْغ��ل��ًق��ا ال
خ��ب��ا م��ا ت��س��ت��ش��فَّ ـ��ى ح��تَّ��ـ ت��وم��ُض ف��ط��ن��ٍة ف��ي
م��ض��ط��ربَ��ا َق��ِل��ًق��ا ـ��ًرا ط��ي��ـ ال��ص��دِر وراء رأْت
ال��ُق��ُض��بَ��ا ف��ي��ل��ق��ى ـ��ِق ب��األْف��ـ ي��ح��لُ��ُم ق��ف��ٍص ف��ي
ذه��بَ��ا ع��ْم��ًرا وإنَّ ع��ف��ا ق��د زم��انً��ا إنَّ
ُم��ت��ِع��ب��ا َوق��ًرا ال��س��ق��ِم ُت ط��ارق��ا وص��يَّ��رتْ��ُه
يَ��ع��ذُب��ا؟ أْن ل��ه أنَّ��ى م��وِرَدُه ورنَّ��ق��ْت
م��ع��ذَّب��ا ح��ائ��ًرا ن��ي زم��ا ع��ش��ت ام��رٌؤ إن��ي
ُم��ن��َق��ل��بَ��ا ل��خ��اف��ق��ي أرى ال زم��ان��ي ع��ش��ت
ُم��غ��ت��ربَ��ا ُم��ب��ت��ع��ًدا ل��ي ق��وَم ال م��س��اف��ًرا
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أرق��ب��ا أن م��س��رِح��ِه ف��ي َع��لِّ��َي م��ش��اه��ًدا
م��ل��ع��ب��ا ال��زم��اُن ُم��لَّ ك��م��ا ُم��لَّ��ْت رواي��ًة
أش��ربَ��ا أن م��وارٌد تُ��تَ��ْح م��ه��م��ا وظ��ام��ئً��ا
��َغ��بَ��ا ال��سَّ يَ��ش��ف��ي دن��ي��اي ف��ي زاَد ال وج��ائ��ًع��ا
��ب��ا وال��صِّ ال��ج��م��ال ع��ل��ى ح��ائ��م��ة ف��راش��ة
ال��رُّب��ى ع��ل��ى أُغ��ن��ي��ًة ف��اح��ت��رق��ت ت��ع��رَّض��ت
��ب��ا ال��صَّ ري��ُح رم��اَده��ا وب��ع��ث��َرْت ت��ن��اث��رْت
ُم��ت��ع��ب��ا ال��ري��اح ف��ي ـ��ًدا وح��ي��ـ ب��م��ص��ب��اح��ي أم��ش��ي
ي��نْ��َض��ب��ا أن ب��ه ك��اد وزي��تُ��ه ب��ه أم��ش��ي
ح��َرب��ا وا ب��ي��ن��ن��ا ع ال��ص��را ط��ال م��ا وش��د
ال��ُخ��لَّ��ب��ا ن��س��م��ات��ي ـ��ن��ي ت��ق��ت��ض��ي��ـ ال��م��ن��اي��ا ري��ُح
ُك��ت��ب��ا م��ا أو ق��ي��ل ـ��م��ا ف��ي��ـ ب��األح��داث ول��ي��س
واص��ط��ح��ب��ا ت��ح��ال��ف��ا إذا ��ق��م وال��سُّ ك��ال��ع��م��ر
َم��ْرَح��ب��ا ال��وج��ود ف��ي ء ل��ش��ي ق��ل��ُت م��ا ل��والِك
ط��يِّ��ب��ا ب��ال��ح��ن��اِن ـً��ا غ��ن��يّ��ـ رك��نً��ا أَِج��ْد ول��م
َه��بَ��ا م��ن ال��ب��ن��اءِ ف��وَع م��ر أق��م��ت ال��ت��ي أن��ِت
يُ��غ��ل��ب��ا ال أن أردِت ال��ذي ال��ص��خ��ُر وإن��ن��ي
م��ن��ت��ح��ب��ا َم��ْوَج��ه ـ��ه ع��ل��ي��ـ ال��ب��ح��ُر وي��ض��رُب
��ب��ب��ا ال��سَّ وج��ه��ل��ِت ن��ي وج��ن��و ي��أس��ي ع��ل��م��ِت
اق��ت��رب��ا م��ه��م��ا ال��ق��ل��ِب ُس ي��أ إن��ك أم��ل��ي ي��ا
ُم��َق��رَّب��ا بُ��ْرِج��ه م��ن أك��ن م��ه��م��ا ك��وك��بً��ا ي��ا
ك��وك��ب��ا ال��ب��ع��ي��ِد ـ��ْم��ِت ��ـ ال��سَّ ف��ي ي��ظ��لُّ ف��إن��ه
ُم��طَّ��َل��ب��ا ع��ّزن��ي ق��د َف��َل��ٌك م��ن��ي وأي��ن
م��رك��ب��ا ال��س��ه��اُد إال خ��ي��ال��ه إل��ى ل��ي��س
ال��ُك��ت��ب��ا وأس��ت��ِح��ثُّ ل��ه ال��ري��َح أس��ت��ب��ط��ئُ
وال��ظُّ��ب��ا ال��ق��ت��اد ع��ل��ى ح��بِّ��ه ط��ري��ُق ول��و
أبَ��ى ت��س��ل��ْم ف��ُع��ْد ـ��م��وُت ال��ـ ه��ن��ا ل��ل��ق��ل��ب وق��ي��ل
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م��ع��ذَّب��ا ح��ائ��ًرا ن��ي زم��ا ع��ش��ُت ام��رٌؤ إن��ي
ال��ِح��َق��ب��ا أُع��دُّ أو ـ��ه ف��ي��ـ األي��ام أح��ِس��ُب ال
يَ��ح��ِس��ب��ا أن ب��ه��ا ض��اق ب��م��ن ك��ي��ف ب��ه��ا ض��ق��ُت
وم��ط��ل��ب��ا وس��ائ��ًال واخ��ت��ل��ف��ْت ت��غ��يّ��رْت
وم��أرب��ا ط��رائ��ًق��ا وان��خ��ف��ض��ْت وارت��ف��ع��ْت
وأذُؤب��ا ب��ه��ا ـ��النً��ا ُح��ْم��ـ ال��ح��ال��ي��ن ع��ل��ى س��اوت
وال��ُه��ُض��ب��ا س��ه��وَل��ه��ا ل��ن��اظ��ري وش��اك��ل��ْت
م��ج��رب��ا ف��ان��يً��ا ُت وُع��ْد ِغ��رٍّا دخ��ل��تُ��ه��ا
��ب��ا ُم��َع��قِّ أع��م��ال��ه��ا ع��ن األي��ام أس��أُل ال
أذن��ب��ا ق��د ج��رَّه ـ��م��ا ف��ي��ـ ال��ده��ر ه��ذا ك��ان إن
ال��م��رتَ��ق��ب��ا وع��َدُه ى وأدَّ ت��اب ف��إن��ه
أع��ت��ب��ا؟ أن ل��ي ك��ي��ف ب ل��ل��ذن��و م��اٍح ِل��ق��اِك
َم��ه��رب��ا أب��غ��ي ال��رَّْوع ة غ��دا ِع��ْط��ف��يْ��ِك ض��م��م��ُت
أذه��ب��ا! أن م��ن وخ��ف��ِت ت��ذه��ب��ي! أن م��ن ِخ��ف��ُت ك��م
ال��ُح��ب��ى َح��لَّ أض��ل��ع��ي ف��ي خ��ائ��ًف��ا ط��ف��ًال ك��أن
ي��ض��رب��ا أن ُج��دران��ه��ا ع��ل��ى اْس��ط��اَع م��ا ي��ض��رُب
َل��ِج��ب��ا ج��ي��ًش��ا ي��ص��رُع أو األم��واَج ي��ك��اف��ُح
يَ��ق��ُرب��ا أن ل��ه آن ف��ق��د ال��ش��طُّ بَ��ُع��د إن
ال��ُم��ج��تَ��بَ��ى واألم��اُن ُة وال��ن��ج��ا ال��ح��ي��اُة أن��ِت
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القمة

��ف��وْح ال��سُّ َض��ْع��ف ��ُة ال��ق��مَّ تَ��رح��م ه��ل ال��ص��ف��وْح ال��غ��ف��وُر ال��ع��ال��ي أيُّ��ه��ا ي��ا
َص��ُدوْح ن��ج��ٍم ك��ل غ��نَّ��ى ع��رش��ك وف��ي غ��ري��ٌق ال��ن��ور ف��ي ت��اُج��ك
��روْح؟ ال��صُّ ُم��ن��ي��ِف ف��وق ه��ام��ٍة م��ن نُ��كِّ��َس��ْت ال��رب��ى ه��ام��اُت وأي��ن
ت��س��ت��ري��ْح ف��م��ا ال��ش��كُّ أْرَج��َح��ه��ا خ��ري��ف��يّ��ٌة أوراٌق وأي��ن
ري��ْح؟ ك��ل ع��ل��ى ال��رأي ث��اب��ت��ُة خ��ض��َرٌة ب��ه راٍس ب��اس��ٍق م��ن
ن��روْح أو أنّ��اِت��ه��ا ع��ل��ى نَ��ْغ��ُدو ال��ت��ي ال��وه��اِد ه��ذي م��ن بَ��ِرئ��َت
ال��ج��روْح؟ وم��ي��ض م��ن األم��ان��ي ب��رُق ال��ذرى م��ب��ت��س��م��ات ف��ي وأي��ن
ت��ب��وْح؟ ي��وًم��ا غ��ي��رك ل��م��ن ت��ش��ك��و، ل��م��ا واس��م��ْع األرِض ل��ه��ذي أِص��ْخ
ن��وْح ُف��ْل��ُك آالم��ه��ا ف��ي وأي��ن آالم��ه��ا ط��وف��ان ع��ل��ى ت��ط��ف��و
ال��ّص��ري��ْح ب��ال��ب��ي��اِن ُم��ْف��ٍض أف��ص��ح ال��ُع��ل��ى ف��ي ص��ام��ٍت ش��يءٍ أروُع
وض��وح م��ن م��ف��رِق��ه ع��ل��ى ب��م��ا أظ��ل��م��ْت إذا األرَض ي��ع��يِّ��ر
َج��م��وْح وع��ن��اٍن ن��زواٍت م��ن ب��ن��ا م��م��ا ال��ح��ك��م��ُة ت��س��خ��ُر ه��ل
ك��س��ي��ْح وج��ن��اٌح َم��ه��ي��ٌض ع��زٌم غ��اي��ات��ن��ا ك��لِّ ُق��ص��ارى ح��ْم��َق��ى؟
ج��ري��ْح! ن��ْس��ٌر ال��ِق��ي��ع��ان ع��ل��ى ف��ك��م ظ��ل��م��ن��ا م��ن ال��ح��قِّ ع��دَل أُع��ي��ذُ
ط��روح َس��م��وٍق ك��ل أوط��انُ��ه ع��ٍل ف��ي ِق��َم��ٍم م��ن ون��ازٌح
ال��نُّ��زوْح إل��ي��ك َم��بْ��غ��اه وك��لُّ ال��ُم��رتَ��ج��ى ال��ِح��م��ى ك��لُّ ل��ه أن��َت
ال��ص��ب��ي��ْح ال��س��م��اءِ وج��ُه م��ح��رابُ��ه ال��ُع��َل��ى ف��ي راه��ٌب إال ال��ن��س��ُر م��ا
ال��ش��ح��ي��ْح ال��دم��ي��ِم ال��َج��ْه��ِم ال��ث��رى ع��ل��ى ح��طَّ��ه ف��م��ا ��ْم��ح ال��سَّ وق��ل��بُ��ه��ا
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ال��ُق��روْح ون��داءُ ال��ح��زان��ى ن��وح ت��س��اب��ي��ُح��ه ح��ي��ُث ال��ثَّ��َرى ع��ل��ى
ط��ري��ْح وس��ق��ي��م ال��ل��ي��ال��ي ع��ل��ى األس��ى ب��دم��ع ب��اٍك م��ب��ت��ه��ٌل
تُ��ب��ي��ْح م��ا أخ��الِط��ه��م م��ن ت��بْ��ِه��ُج ب��ُع��بَّ��اده��ا األرَض أت��ع��س م��ا
ال��ُم��س��وْح غ��ري��َب ال��دي��ُر وأص��ب��ح ُزوَّاَره ال��ه��ي��ك��ُل أن��ك��َر ق��د
روْح ت��ن��ُج ول��م ال��ط��ي��ن ُك��ْدرِة م��ن ب��ه خ��الًص��ا ال��ج��س��ُم ي��ع��رف ل��م
ُم��ش��ي��ْح ق��ل��ٌب اإلش��ف��اَق ي��ع��رُف ال ل��ن��ا أن��ِص��ْت ��ِة ال��ق��مَّ س��يِّ��د ي��ا
ال��ذَّب��ي��ْح دم��اء ف��ي��ه��ا زم��ج��رْت ق��د س��اح��ٍة ف��ي ��كِّ��ي��ن ال��سِّ إل��ى وان��ظ��ْر
ط��ل��ي��ْح! وَظ��ِم��يٍّ بَ��ِك��يٍّ م��ن ك��م ب��أف��واِه��ن��ا ال��ح��بِّ نَ��َدى واس��ك��ْب
م��ل��ي��ْح! وزم��اُن م��ل��ي��ح وج��ٌه ��ن��ى ال��ضَّ ب��ع��د يُ��ش��رُق ف��رب��م��ا
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الغائُب أهيا

ه��ن��ائ��ي وض��اع ل��ي��ل��ت��ي َف��َس��َدْت ال��ن��ائ��ي ال��ع��زي��ُز ال��غ��ائ��ُب أي��ه��ا
ال��ّس��وداءِ ال��س��ح��ائ��ِب اع��ت��ك��ار ف��ي ب��دٌّ م��ن��ك ل��ي ل��ي��س أن��ت َق��َم��ري
��اءِ ال��وضَّ ب��وج��ِه��ك ح��ب��ي��ب��ي ي��ا َج��َم��َع��تْ��نَ��ا ال��ت��ي ��ْرف��ُة ال��شُّ ه��ذه
ال��بُ��َرَح��اءِ ك��وام��ُن وب��ن��ف��س��ي إل��ي��ه��ا ف��ال��ت��ف��تُّ ع��ن��ك س��أل��ْت
ع��ن��اءِ ف��ي دِون��ه��ا م��ن ف��ك��الن��ا ت��س��أل��ي��ن��ي ال ب��ال��ل��ِه َص��ْه! ق��ائ��ًال
��ف��اءِ؟ ب��ال��صَّ إش��راُق��ه ويُ��وِح��ي َر ال��ن��و يُ��رس��ُل ال��ذي ال��وج��ُه ذاك أي��ن





غد؟ أين

ُم��ن��ف��رُد ال��ف��ؤاِد غ��ري��ُب إن��ي ت��ب��ت��ع��ُد ك��ي��ف ال��بُ��ع��ِد ق��اس��َي ي��ا
غ��ُد؟ ل��ق��اَك وم��ن م��نّ��ي وأي��ن غ��ًدا ق��ل��ُت ف��ي��ك ال��ي��وُم خ��ان��ن��ي إن
ت��رت��ع��ُد ال��ظ��ن��وُن ف��ي��ه��ا ت��ك��اد ل��ن��اظ��ره��ا ُه��وٌَّة غ��ًدا إن
األب��ُد؟ خ��اَل��ي��ه أخ��َف��ى أف��ي��ك أُس��ائ��لُ��ه��ا ع��م��ِق��ه��ا ف��ي أُِط��لُّ
وي��ُد؟ رح��ي��م��ٌة ش��ف��اٌه ب��ه ص��ن��َع��ْت ال��ذي م��ا ال��ُج��رِح الم��ِس ي��ا
أب��ت��رُد ال��ل��ه��ي��ِب ب��ه��ذا أن��ي وأع��ج��بُ��ه ل��ًظ��ى ض��ل��وع��ي م��لءُ
ال��َغ��ِرُد ق��ل��ب��َي غ��نّ��اك وح��ي��ث م��ج��ل��ُس��ن��ا ك��ان ح��ي��ث ت��ارك��ي ي��ا
َس��ِع��دوا؟ أم ال��ح��ادث��اُت أش��ق��تْ��ه��ُم ج��م��وع��ه��ُم ف��ي ال��ن��اِس إل��ى أرن��و
ص��َع��دوا؟ أم ال��وه��اِد ف��ي روا وغ��وَّ اح��ت��ش��دوا؟ ب��ه��ا ُه��ُم أم ت��ف��ّرق��وا
أح��ُد! زح��ام��ه��م ف��ي ل��ي ف��ل��ي��س َس��َك��ن��ي ي��ا ت��ع��ال غ��ري��ٌب إن��ي





شك

وال��ّش��كِّ وال��ري��ِب ال��ظُّ��ل��م ب��ه��ذا ج��دي��ٌر إن��ن��ي ال��ح��ُق ل��ك ح��بِّ��ي؟ ف��ي تَ��ُش��كِّ��ي��ن
م��ن��ِك ذُق��تُ��ه��ا ال��ت��ي أي��ام��ي س��ع��ادُة ف��ت��ن��ط��وي ه��واَي تَ��نْ��َس��ي ب��أن خ��ل��ي��ٌق
ع��ن��ِك ث��واِن��يَ��َه��ا أس��أْل ل��م ��رُت وق��صَّ ل��ح��ظ��ٍة ك��ل ف��ي أذُْك��ْرِك ل��م أن��ا إذا
أب��ك��ي ال ك��ن��ُت ض��ائ��ٍع وق��ٍت ك��ل ع��ل��ى وَع��بْ��َرت��ي ش��ج��اَي أبْ��ذُْل ل��م أن��ا إذا
ض��ن��ِك م��ن ف��ي��ِه وم��ا س��ق��ٍم م��ن ف��ي��ه ب��م��ا ال��ج��وى ب��ه أس��ت��ل��ذُّ ع��ن��دي ح��بَّ ف��ال
��رِك ال��شِّ ع��ن وج��لَّ ري��ٍب ع��ن تَ��ن��زََّه ��د ُم��َوحِّ ُح��بُّ ف��ي��ك ُح��بِّ��ي أل��ي��الَي
تَ��ْرِك إل��ى ول��ي��س ل��س��ل��واٍن ول��ي��َس دائ��ًم��ا ي��ن��ب��ُض ال��ق��ل��ب ب��ق��اء ��ى ت��ب��قَّ





ليلة

وأْج��َم��ل��ه��ا ع��ن��دي أج��م��َل��ه ك��ان م��ا ي��ن��ادم��ن��ي أه��وى َم��ن ب��ات ول��ي��ل��ٍة
أن��َزل��ه��ا ال��ُخ��ل��ِد خ��ف��اي��ا م��ن ك��ت��ابُ��ه ع��َج��ٍب ح��س��ن��ه م��ن آي��ٍة ع��ل��ى ب��ت��ن��ا
ف��أوََّل��ه��ا ب��ع��ي��ن��ي��ه إل��يَّ رن��ا أس��ط��ره��ا َخ��ْل��َف ع��ّم��ا ت��س��اءل��ُت إذا
م��ق��ل��ت��ه��ا ال��ف��ت��ك ي��ش��اء م��ا ُم��س��ت��ه��دًف��ا ك��ب��دي ُم��س��ت��ش��رًق��ا س��ه��َم��ه ُم��ص��وِّبً��ا
وأج��ه��َل��ه��ا ع��ي��ن��ي��ه أظ��ل��َم ك��ان م��ا ب��م��ص��رع��ه��ا ت��ع��ل��م ل��م ��ه��ي��دة ل��ل��شَّ ي��ا
ف��ج��ن��دل��ه��ا ال��ب��اق��ي ال��رَّم��ِق ع��ل��ى ع��دا رم��ٍق س��وى م��ن��ه��ا يَ��دَْع ل��م إذا ح��ت��ى
وظ��ّل��ل��ه��ا غ��ّش��اه��ا ال��م��وِت ق��ب��ض��ِة ف��ي َدِم��يَ��ْت وق��د ه��ا وخ��الَّ ع��ن��ه��ا وص��دَّ
أوََّل��ه��ا ال��ح��ل��ُو ال��ت��الق��ي ذاك وك��ان آخ��ُره��ا ال��ت��ودي��ِع ل��ي��ل��ة م��ن وح��ان
ل��ه��ا! غ��ف��رُت ق��د خ��ط��اي��ا ق��دي��ِم إل��ى س��ل��ف��ْت ال��ت��ي ل��ج��راح��ات��ي ض��م��ْم��ت��ه��ا





الباخرة يف

دم��ائ��ي ف��ي ت��ف��ّج��ر س��م��اويٍّ��ا ن��ب��ًع��ا ك��أن أح��بُّ أج��ْل أح��بُّ
ه��ن��ائ��ي م��ن أج��م��ُل ف��ي��ك ش��ق��ائ��ي ب��ح��ال��ت��ي��ه ال��وج��وُد ط��اب ل��ق��د
م��س��ائ��ي م��ن أج��م��ُل ف��ي��ك وص��ب��ح��ي ن��ه��اري م��ن أح��س��ُن ف��ي��ك ول��ي��ل��ي
ال��ت��ن��ائ��ي ف��ي ح��ت��ى وم��ل��ت��ق��ي��ان ل��ق��اء إل��ى ف��ي��ه ف��م��ف��ت��رق��ان
ال��س��م��اءِ ت��ح��ت آي��ٍة ألع��ج��ُب ��ا ح��قٍّ ال��ح��بِّ ع��م��َر إّن أم��ي��م��ُة
ال��ب��ط��اءِ أم ��راع ال��سِّ ث��وان��ي��ه ث��ن��ائ��ي ألي��ه��م��ا أدري ف��م��ا
ان��ت��ه��اءِ؟ ب��ال ال��م��دي��ُد األب��ُد أم ل��م��ٍح ش��ب��ه ي��م��ض��ي ال��ح��ل��م أه��ذا
ال��ب��ه��اءِ ح��وَل ه��ال��ٍة ألروِع ان��ت��ظ��اري أم ه��ن��اك أت��ف��ك��ي��ري
رداءِ ف��ي ت��ه��ادى م��ن وأب��ه��ج ُح��ِل��يٍّ ف��ي ت��ث��نَّ��ى م��ن وأزه��ى
ح��ي��اءِ ف��ي ت��ع��ثَّ��َر م��ن وأط��ه��ر دالٍل ف��ي ت��خ��طَّ��ر م��ن وأس��ن��ى
ال��ص��ف��اءِ أي��ام تُ��َع��دُّ غ��داة ي��وًم��ا ال��ن��ي��ُل م��ل��ت��ق��ان��ا س��ي��ذك��ر
وال��رج��اءِ ت��ت��رى اآلم��اِل م��ن زح��اٍم ف��ي أن��ي غ��ي��ر وح��ي��ٌد
اع��ت��الءِ إل��ى وال��ه��الُل ق��ري��بً��ا م��نِّ��ي ال��ن��وِر ع��رُش الح أن إل��ى
م��اءِ ��يِّ ف��ضِّ ع��ل��ى وم��ن��ع��ك��ٌس ب��ع��ي��ٍد أْف��ٍق ع��ل��ى ف��م��ؤت��ل��ٌق
س��واءِ ع��ل��ى ال��ه��الل م��ع س��ن��اك وروح��ي ف��ك��ري ف��ي أن��ت ك��ذل��ك
ال��رُّواءِ! م��خ��ت��ل��ف ال��ّذات وح��ي��ُد خ��ي��ال��ي ف��ي ع��ب��ق��ريٌّ وط��ي��ٌف





رسيب

ح��ب��ي ب��ع��ِد م��ن ال��ذي أدري وال ق��ل��وٌب ع��ش��ق��ْت م��ا ف��وق أح��ب��ك
وق��ل��ب��ي ذائ��ب��ٌة ف��ي��ك وع��ي��ن��ي ف��اٍن ف��ي��ك ُك��لِّ��ي أن وأع��ل��م
ال��م��ل��بِّ��ي وأن��ا ه��ات��ًف��ا خ��ف��يٍّ��ا يُ��ن��ادي م��ن ع��ن��دك أن وأع��ل��م
وق��رب��ي يُ��ج��دي��ن��ي ل��ي��س وب��ع��دي ي��ش��ف��ي ل��ي��س ح��ب��ي أن وأع��ل��م
ب��ي! ِس��ْر ي��رض��ي��ك ك��م��ا ب��ه ه��ت��ف��ُت ح��الٍّ ل��ل��ح��بِّ أج��ْد ل��ْم ��ا ول��مَّ
درِب! وأليِّ غ��اي��ٍة ألي��ة ت��س��ل��ن��ي ال ه��ن��ٌد ح��ي��ث وخ��ذن��ي





الفراق

ب��ح��ي��ات��ي؟ ال��ه��وى َع��َص��َف أم أع��ص��ْف��ِت وال��ع��ب��راٍت ال��ح��س��راِت س��اع��ة ي��ا
ج��ه��ات��ي وَس��دَّ ُس��بُ��ل��ي ع��ل��ى وط��غ��ى م��س��ال��ك��ي ال��ج��ح��ي��ُم م��أل م��ه��رب��ي؟ م��ا
ث��ب��ات��ي؟ خ��ل��ف اس��ت��ع��ص��م��ن أدم��ع��ي م��ن ك��وام��نً��ا ن��زع��ت ق��د ح��ص��ن أي م��ن
ه��ات��ي! وي��ح��ك ف��ق��ل��ُت ال��ف��راق أِزَف ل��ي ف��ق��ْل��ن ج��ب��روت��ه��نَّ م��ن ح��طِّ��م��ت

∗∗∗
وول��وع��ي؟! ل��ه��ف��ت��ي أش��رب وأب��ي��ت ج��دول��ي وث��غ��رك ظ��م��آنً��ا أأم��وت
ال��ي��ن��ب��وِع ذل��ك م��ن وخ��ي��الُ��ه��ا وُح��ل��ُم��ه��ا ال��ح��ي��اُة ش��ف��ت��ي ع��ل��ى ��ت ج��فَّ
ج��زوِع غ��ي��ُر ال��ب��يْ��ِن غ��داَة أن��ي وأدَّع��ي ع��ل��ي��ك ج��زع��ي ه��دَّن��ي ق��د
دم��وع��ي خ��الل م��ن أس��ت��ب��ي��ن��ك ك��ي ف��أن��ث��ن��ي ن��اظ��ريَّ أُش��ب��ع وأري��د

∗∗∗
داري؟ وص��درك م��غ��ت��ربً��ا أأم��وت داِر ق��ل��ب��ك أن ل��و ال��ردى ه��ان
ب��األن��واِر ال��ج��ن��ب��ات م��ت��ه��ل��َل ش��اه��ًق��ا ن��ف��س��ي ب��ن��اء رف��ع��ت م��ن ي��ا
األس��واِر م��ت��خ��اذل ه��ي��ك��ل ف��ي ش��اح��ٍب ك��ظ��لٍّ روح ل��ي ال��ي��وم
م��ن��ه��اِر! ع��ل��ى ت��ب��ك��ي م��ن��ه��ارة أب��ص��رْت ع��ي��ن��ك أَج��ْل��ِت ال��ض��ل��وع ف��ي ل��و

∗∗∗
واج��ِم ش��ق��يٍّ م��ن ج��وابَ��ك وخ��ذي وخ��ط��ب��ه أم��س ل��ي��ِل ع��ن ت��س��أل��ي ال



ناجي إبراهيم شعر

ب��راح��ِم ل��ي��س ال��ق��ل��ب غ��ل��ي��ظ أب��ٌد ك��أن��ه��ا ع��ل��ّي م��س��اف��تُ��ه ط��ال��ت
ال��م��ت��الط��ِم ل��ّج��ه��ا ف��ي أرج��وح��ٌة وخ��واط��ري ب��ه��ا ط��ف��ل وك��أن��ن��ي
ن��ادِم دم��ع��ة وال��ص��ب��ح وط��وي��تُ��ه��ا ك��اف��ر ل��ع��ن��ة وال��ل��ي��ل ع��ان��ي��تُ��ه��ا
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العيد ليلة

ال��ع��ي��ِد م��ع��ن��ي م��ع��ن��اك م��ن وع��رف��ت وج��ودي س��ر ع��رف��ُت م��ن��ِك ال��ي��وم
خ��ل��ودي ك��لَّ ض��ِم��نْ��ُت وب��م��ق��ل��ت��ي��ِك ح��اف��ظ��ي وس��رُّك ب��ال��ف��ان��ي ك��ن��ت م��ا
ف��ع��ودي! ط��ب��ِت ل��أليّ��اِم وأق��ول وط��ي��بُ��ه��ا ال��ح��ي��اة م��ا أع��رُف اآلن
ع��ودي! رب��ي��ِع��ك ف��ي وأورَق روح��ي وأش��رق��ْت ي��دي��ِك ع��ل��ى ال��رب��ي��ُع ع��اد





كذبالرساب

ل��ظ��ام��ئ��ِه ريٍّ م��ن ف��ي��ه م��ا وي��س��أل��ن��ي أس��ألُ��ُه ال��ب��ح��ر
ش��واط��ِئ��ِه ع��ل��ى ��راِب ال��سَّ ك��ِذُب ي��ض��ل��ل��ن��ي ع��اٍت م��ت��م��رٌِّد

∗∗∗
ب��األرِب؟ ال��ف��وُز وأي��ن أرٌب ف��أرَّق��ن��ي وه��م��ي ف��ي ج��ال ك��م
ال��ش��ه��ِب ب��ل��وام��ِع ��ه��ى ال��سُّ ف��وق ف��ع��لَّ��ق��ه��ا ب��أح��الم��ي وس��رى

∗∗∗
م��تَّ��ح��ُد ب��ِذرَوتِ��ِه��نَّ َص��ْرٌح وس��ٍن وف��ي م��ن��ي ي��ق��ظ��ٍة ف��ي
األب��ُد وال��ق��م��ُة َل��ِب��ن��اِت��ِه م��ن ��ُب ال��م��خ��ضَّ وال��س��ح��ُر ال��ف��ج��ُر

∗∗∗
��م��ِه ت��وهُّ ف��ي ع��م��ري ��ي��ُت ق��ضَّ وارِف��ِه ال��ظ��لِّ ل��ض��اف��ي واًه��ا
ُس��لَّ��ِم��ِه ف��وق أن��ي أي��ق��ن��ُت م��ش��اِرِف��ِه ع��ل��ى ط��ل��ع��ُت ل��م��ا

∗∗∗
م��ي��ع��ادا ل��ل��ح��بِّ ي��ض��رب��ا ل��م اث��ن��ان ال��ه��وى ف��ي ال��ع��ج��ائ��ب وم��ن
ك��ادا وم��ا ك��ت��ابَ��ه��م��ا َق��رآ ل��ح��ظ��ان اإلف��ه��اِم وم��ح��يِّ��ُر
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∗∗∗
وال��ش��غ��ف��ا ال��ش��وَق ي��ت��ب��ادالن وق��ف��ا ال��ه��وى وق��ف ف��م��ذ س��ارا
ه��ت��ف��ا ال��ذي ال��داع��ي ذل��ك َم��ن ع��رف��ا وم��ا أم��ًرا ال��ه��وى ع��رف

∗∗∗
وت��دري��ن��ا أدري ال��ذي ك��لُّ ت��الِق��ي��ن��ا ق��دٍر ع��ل��ى َق��َدٌر
يُ��نَ��بِّ��ي��ن��ا؟ م��ن أن��ا؟ م��ن أن��ت؟ م��ن ُم��َل��بِّ��ي��ن��ا أط��ع��ن��اُه أنَّ��ا
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أنِت

آم��ن��ِت ال��ح��بِّ ه��ذا وب��ع��م��ق وواث��ق��ًة ع��ارف��ًة ك��ن��ِت إن
ك��ن��ِت ح��ي��ث��م��ا روح��ي وص��الُة أب��ًدا ِق��بْ��ل��ت��ي ب��أن��ِك ف��ث��ق��ي
أن��ِت أم��ن��يَّ��ت��ي م��ن��ش��ودٌة أم��ن��ي��ٌة ال��ده��ِر ف��ي ل��ي ك��ان إن





األمل قيثارة

دع��اءْ ال��ن��ش��ي��ُد ص��ار ال��خ��ت��اْم ل��ح��ُن ح��ان إن
أص��دق��اءْ ف��ْل��ن��ف��ت��رْق س��الْم ف��ي ال��ه��وى م��ّر
وأض��اءْ أظ��ّل��ن��ي ال��ظ��ن��وْن وراء س��رٌّ
ج��اءْ ك��ي��ف أَس��ْل ول��م ي��ك��وْن م��اذا أدِر ل��م

∗∗∗
ال��غ��ي��وْب وق��ه��ق��ه��ات ال��رِّي��اْح ض��ح��ِك ب��ي��ن م��ا
غ��ري��ْب ظ��لٌّ وح��لَّ وراْح خ��ي��اٌل ولَّ��ى

∗∗∗
ص��رح��ي ت��ح��طَّ��َم ل��م��ا ال��م��ت��اُب ف��ات ذن��ُب ي��ا
ُج��رح��ي أع��ات��ُب إن��ي ع��ت��اُب ع��ل��ي��ه��ا ل��ي م��ا

∗∗∗
واألن��ي��ْن ال��ش��ج��ى ذاُت ق��ي��ث��اري وه��ذه
ت��ط��رب��ي��ْن؟! ال أص��رِت أوت��اري وه��ذه

∗∗∗
ودم��ع��ي! ح��زن��ي ب��ي��ن م��ا ب��ل��ح��ن��ي ش��دوُت ك��م ي��ا
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ل��س��م��ع��ي! غ��ري��بً��ا ل��ك��ْن أذن��ي ط��ي ب��ال��ه م��ا
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الغرام حلم

وم��ق��اَم��ا م��وط��نً��ا ذل��ك غ��ي��ر ل��ي أرى وال ح��لَّ ح��ي��ث إال ح��بَّ ال
أق��اَم��ا ح��ي��ث وه��واي ن��أى م��ه��م��ا دارُه ال��ل��ي��ال��ي ط��ول ع��ل��ى وط��ن��ي
أيَّ��اَم��ا م��ع��م��ورٌة ل��ح��ظ��اتُ��ه��ا م��أه��ول��ٌة ��ن��ا ت��ض��مُّ ح��ي��ن واألرُض
س��الَم��ا ي��ح��م��الن ل��ق��ل��ب��ي ف��ه��م��ا وج��ن��وِب��ه��ا َش��م��اِل��ه��ا ب��ي��ن ف��رق ال
ذم��اَم��ا ل��م��ه��ج��ت��ي��ن ال��زم��اُن ح��ف��ظ وق��لَّ��م��ا ح��اف��ظ��ان ل��ع��ه��دي وه��م��ا
أح��الَم��ا غ��راُم��ن��ا ي��ك��ون أن م��ن م��خ��اف��ًة ب��ك��ي��ُت ف��ق��د ب��ك��ي��ُت وإذا
س��ج��اَم��ا ال��ب��ع��اُد ي��أت��ي أن ق��ب��ل م��ن ف��ب��ك��ي��تُ��ُه ال��نَّ��وى خ��ط��َر ول��رب��م��ا





ثالثسنني

خ��ي��اِل؟ ك��ل��م��ِح م��رَّْت أم ال��ب��رق ه��ي ل��ي��اِل ث��الث أم س��ن��ي��ن ث��الث
ظ��الِل إث��ر ُرْح��ن ظ��الًال ت��الش��ْت ص��ح��ائ��ًف��ا إال ال��ع��م��ُر ه��ذا ك��ان وم��ا
ب��ب��ال��ي ال��زم��اُن خ��طَّ م��ا ألث��ب��ُت إن��ه ل��ق��ي��اك أم��س إال ك��ان وم��ا
ض��الِل! غ��ي��َر ال��ع��م��ر ب��اق��ي ك��ان وم��ا وال��م��ن��ى وال��ح��ب أن��ت إال ال��ع��م��ر وم��ا





وعدت عدنا

أرادْت ال��ح��ظ��وَظ إن وع��ادْت وع��دِت ُع��دن��ا
غ��ري��بَ��ْه ب��ذاك وم��ا ج��اءْت وب��ال��ع��ج��ائ��ب

∗∗∗
ش��ق��ائ��ي ف��ي��ه ف��إن ال��ت��ن��ائ��ي ال��غ��ري��َب إن
ول��ه��ي��بَ��ْه ال��ه��وى داوي دوائ��ي أردت وإن

∗∗∗
زي��اَدْه ع��ن��دي ول��ي��س وال��ع��ب��ادْه ال��م��ن��ى أن��ت
م��ط��ل��وبَ��ْه أن��ه��ا ل��و ش��ه��اَدْه ه��ذي ه��ن��د ي��ا

∗∗∗
وأم��س��ي ي��وم��ي ه��واك ك��ن��ف��س��ي م��ن��ي وأن��ت
وح��ب��ي��بَ��ْه ص��دي��ق��ًة وه��م��س��ي ج��ه��ري وأن��ِت





اخلايل املقعد

خ��ال! ال — م��ك��انُ��ك وخ��ال ان��ج��ل��ى ف��م��ا أن��اخ ه��مٌّ
أط��وال ال��ه��واِج��ِس ف��ي ـ��ل��ي ل��ي��ـ وك��ان ال��ح��ي��اة ل��ي��ل
ال��ك��ال! ك��ج��ّزاِز ش��ب��ٍة ن��ا ال��ص��در ف��ي ل��ح��ظ��ٍة ك��م
ال��ب��ل��ى ب��إي��ح��اِش ح��ف��ل��ت وإن ف��ارغ��ٍة ك��ال��رَّْم��ِس
ال��ف��ال ك��ج��رداءِ إالَّ ت��ك��ن ل��م أخ��رى إث��ر ف��ي
ت��م��ل��م��ال وق��ت��ل��ت��ُه��ن وح��ش��ٍة م��ن ب��ي بَ��رَّْح��َن
أع��ق��ال؟ أن ل��ي وك��ي��ف ـ��ك ع��ل��ي��ـ ق��ل��ق��ي م��ن وُج��ِن��نَّ
م��ق��ت��ال ي��ق��ي��ن��ي م��ن ول ي��ح��ا س��ه��ًم��ا ل��ي ِرْش��َن ق��د
م��ت��ه��ل��ال ب��وج��ِه��ِه ـ��ُل ال��ج��م��ي��ـ ال��م��اض��ي ف��ت��ع��ّرض
َم��وئِ��ال ل��ي أج��د ف��ل��م ـ��تُّ ف��ال��ت��ف��ـ ع��ن��ان��ي ف��ل��وى
م��ح��ِم��ال أي��س��ر ال��ي��أَس إنَّ ال��ي��أِس دروَع إال
ال! وأق��ول خ��اط��ري ع��ن ف��أردُُّه ي��ق��ت��ادن��ي
س��ال أو ت��غ��يَّ��َر ـ��واف��ي ال��ـ ق��ل��بُ��ك ي��ُك إن ه��ن��َد ي��ا
م��ن��ج��ال أرح��ُم ال��م��وَت ف��إنَّ آم��ال��ي وح��ص��دِت





رحلة

ال��م��رِّ ل��ل��واق��ِع ال��م��ع��س��وِل ال��ُح��لُ��ِم م��ن ت��ج��ري ب��ن��ا وال��ح��ي��اة ح��ي��ات��ي ن��ق��ل��ُت
وال��ط��ه��ِر ال��ن��ور ف��ي ب��ي��ض��اءَ ِذروٍة ع��ل��ى ال��ه��وى م��ن��ت��ه��ى إل��ى ف��نِّ��ي م��ن��ت��ه��ى ف��ي��ا
ص��دِري ف��ي ج��ال م��ا ال��ن��ج��م ه��م��س��ات س��وى ت��ك��ْن ول��م ال��س��م��اء ع��رف��ان ع��رف��ت��ك
ال��ذك��ِر ع��ال��م م��ن ال��س��ف��ح ت��وارى وح��ت��ى ن��س��ي��ت��ه��ا ح��ت��ى ال��س��ف��ِح خ��ط��وُط وغ��ام��ت
وك��ِري ش��واه��ق��ه��ا أع��ل��ى ف��ي وأن��ب��تُّ ح��ائ��ًم��ا ح��لَّ��ق��ُت ال��ّش��ّم��اءِ ال��ق��م��ِم وف��ي
ال��زه��ِر ب��ي��ان��ع��ة وك��لَّ��ْل��ن��ا زرع��ن��ا ال��ت��ي وال��ج��نَّ��ُة أن��ت إال ي��ب��َق ول��م
ال��ن��ش��ِر م��س��ك��يَّ��َة ال��ف��ردوِس م��ن ت��ه��بُّ ال��ت��ي وال��ن��س��م��ُة أن��ت إال ي��ب��َق ول��م
ال��ن��ه��ِر ص��ف��ح��ة ع��ل��ى م��ن��س��ابً��ا ت��رنَّ��َح ال��ذي وال��زورُق أن��ت إال ي��ب��َق ول��م
وال��ف��ق��ِر وال��ذلِّ ��نْ��ِك ال��ضَّ ب��ع��د ال��روِح غ��نَ��ى ال��غ��ن��ى م��ن��ت��ه��ى إل��ى م��ج��دي م��ن��ت��ه��ى ف��ي��ا
ال��ص��خ��ِر م��ق��ارع��ِة ف��ي ِم��َج��نِّ��ي وك��ن��ِت َل��ق��ى ص��خ��رة ع��ل��ى أغ��دو أن أع��ي��ذك
ت��ب��ِر م��ن وش��ع��ش��ع م��اٍس م��ن ت��ألَّ��َق وال��ذي وال��ع��رِش ال��ت��اِج ب��ع��د أع��ي��ذك
وال��غ��دِر األك��اذي��ِب ب��ي��ن وِح��طَّ��ِت��ه ال��ث��رى َس��ف��ِه إل��ى ردِّي م��ن أع��ي��ذك
ال��ف��ك��ِر ع��ق��م ب��ال��نُّ��َه��ى ف��أح��رى ه��واه ن��اس��يً��ا ب��ات وم��ن ت��ن��س��ي أن أع��ي��ذِك
ال��ع��م��ر ف��ي ي��ت��اح��ان ال وزم��انً��ا ه��ًوى ت��ذك��ري ي��وًم��ا ال��ع��م��ر ذك��رِت م��ا إذا
ال��زُّه��ِر! ل��ألن��ج��ِم ال��ُح��ْل��ِم ن��ط��اق ت��ع��دَّْت ورح��ل��ٍة ع��ج��ي��ٍب ح��ل��ٍم م��ن ل��ك ف��ي��ا
أس��ِر! ف��ي روح��ي��ن ظ��ل��ِم ع��ن وغ��ف��ْت َع��َف��ْت ول��ي��ل��ٍة غ��ري��ٍب ي��وٍم م��ن ل��ك وي��ا
وال��س��ح��ِر! ب��ال��م��ف��ات��ِن غ��ن��يٍّ َخ��ِف��يٍّ وع��ال��ٍم َخ��ِف��يٍّ رك��ن م��ن ل��ك وي��ا
ف��ج��ِر! م��ن ل��ك وي��ا ل��ق��ل��ب��ي��ن��ا! ج��دي��ٍد وم��ول��د م��دي��د أْف��ٍق م��ن ل��ك وي��ا



ناجي إبراهيم شعر

ال��ق��ب��ِر إل��ى ي��خ��ط��و ك��ان م��ن وأب��َص��َره��ا أح��س��ه��ا ال��ح��ي��اة ع��رف��ان ع��رف��ت��ك
ال��ذع��ِر ح��ال��ك��ِة األح��الم م��خ��ّض��ب��ِة ل��م��ق��ل��ٍة ال��ن��ه��ار ع��رف��ان ع��رف��ت��ك
ال��ُح��م��ِر ��ِت��ِه أش��عَّ ف��ي األم��ان��ي ب��ي��اض ت��ب��يَّ��ن��ْت ح��ي��ن ال��ف��ج��ِر روُح ب��ك رأت
وي��س��ت��ش��ِري يَ��ْدم��ى األرواِح ف��ي ت��غ��ل��غ��َل آدٍم ق��ب��ل م��ن ال��ك��وِن ج��رُح ال��ج��رُح ب��َي
ال��س��رِّ م��ب��ارك��ُة ال��ح��س��ن��ى م��ق��ّدس��ُة ك��ري��م��ٌة ك��فٌّ ب��اإلح��س��اِن ت��ولَّ��ت��ُه
ال��ده��ِر ع��ل��ى ذل��ي��ًال ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ش��ري��ًدا م��ًع��ا رح��ل��ِت��ن��ا ب��ع��د وح��دي ع��دُت ف��إن
ي��دري أح��ٌد وم��ا ص��م��ٍت ف��ي أداري��ه دام��يً��ا ال��ف��ِم ف��اغ��َر ب��ج��رح��ي رج��ع��ت
ك��ال��ص��ب��ِر وال��ي��أُس اآلم��اُل ان��ه��ارت إذا ت��ارًة ك��ال��ي��أس ال��ص��ب��ُر ف��ي��ه ال��ع��ي��ُش ه��و
وال��ج��ه��ِر ال��س��رِّ ف��ي ال��ق��ل��ِب ص��الَة وك��ن��ِت وروع��ًة ق��ْدًس��ا ك��ال��م��ح��راِب ع��رف��ت��ِك
أم��ِر وال ل��ن��ه��ٍي أخ��ض��ْع ل��م ال��م��رءُ أن��ا وح��َدُة ح��بِّ��ِك ق��ي��َد ق��ي��دي ك��ان وق��د
ال��ح��رِّ إلي��م��ان��َي ِص��نْ��ًوا ب��ه رض��ي��ُت ال��ذي ق��ي��ُدِك ال��ه��وى ف��ي ش��يء وأع��ج��ُب
م��ض��ط��رِّ وم��س��ع��اُة م��ح��ت��اٍج وس��ي��ل��ُة أم��ره��ْم ك��ل ال��ورى ب��أوض��اِع بَ��ِرْم��ُت
أم��ِر وال ل��غ��اٍي ت��وَص��ْل ل��م وش��ائ��ج ب��ي��ن��ه��ْم ل��ي��س ال��ورى ب��أوض��اِع ب��رم��ُت
ال��ُم��زري وال��ح��َم��أِ ال��ط��ي��ِن ش��رُع ف��ذل��ك ال��ِق��َل��ى ش��رع��وا وم��ا اس��ت��نُّ��وا م��ا ك��ان إذا
ال��ك��ف��ِر ع��ارم��ُة ال��ش��رِع ب��ه��ذا ون��ف��س��ي ت��ع��وَّدوا م��ا ع��ل��ى أُل��ِوي ال ت��م��ردُت
ع��ذري؟ وم��ا ال��وف��اءِ؟ ع��ذُر ف��م��ا ت��خ��ل��ى وح��ارس��ي ال��ك��ري��َم ال��غ��ال��ي م��َل��ك��ي َوَه��ْب
أدري أن ب��ح��بِّ��ِك ح��ْس��ب��ي م��ن��ت��ه��ى وال ً م��ب��دأ ل��ح��ب��َي أدري ال ع��ش��ق��تُ��ِك
ل��ل��ح��ش��ِر! ال��م��خ��يِّ��ِم ل��ّل��ي��ل ال��ن��وِر م��ن ال��م��دى أت��ع��س ف��م��ا ه��ج��رانً��ا ش��ئ��ِت إذا
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شعرة

ق��ط��ف��تُ��ه��ا ك��أن��ن��ي خ��ط��ف��تُ��ه��ا وش��ع��رٍة
م��ل��ك��تُ��ه��ا ح��ي��ن��م��ا ـ��دي وح��ـ ال��ده��ِر م��ل��َك م��ل��ك��ُت
ض��م��م��تُ��ه��ا أم��َره��ا ـ��ن��ي ن��ازع��ت��ـ ال��ري��اُح إذا
رددتُ��ه��ا اع��ت��دْت إذا خ��ائ��ًف��ا ب��ق��ب��ض��ت��يَّ
َخ��بَ��أتُ��ه��ا َج��رى ب��اٍل ف��ي ل��ي��س م��ك��اٍن وف��ي
رأي��تُ��ه��ا ال��ه��وى ُج��نَّ إذا ح��ي��ث خ��ب��أتُ��ه��ا
ن��ظ��رتُ��ه��ا ْ أَش��أ إن ن��ي ع��ي��و ق��رب ح��ب��س��تُ��ه��ا
أخ��ف��ي��تُ��ه��ا وم��ق��ل��ت��ي ب��ص��ري ف��ي ك��أن��م��ا
ج��ل��وتُ��ه��ا ح��ال��ن��ا م��ن ص��ورٌة ل��ديَّ ه��ذي
ع��رف��تُ��ه��ا م��ذ ـ��م��راء ��ـ ال��سَّ ال��ش��ع��رة ك��ه��ذي أن��ت
ع��ش��تُ��ه��ا ال��س��ن��ي��ن ت��ي��ك وه��ا ب��ال��ح��ب أق��س��م
ق��ض��ي��ت��ه��ا ق��د ـ��ف��ردوِس ال��ـ ج��نَّ��ة ف��ي ك��أنَّ��ن��ي





اجلمعة يوم

أض��ي��ع��ْه! م��ا غ��رب��ة ذا ال��ج��م��َع��ْه ي��وم أص��ب��ح��ُت
م��ع��ْه؟ ق��ل��ب��ي َم��ْن وأي��َن ل��ي خ��لَّ ال م��ن��ف��رًدا
َس��َع��ْه ال��ك��ون ُف��س��ح��ة ف��ي ف��م��ا األرُض ب��َي ض��اق��ت
أق��ط��َع��ْه ل��ن ك��أن��ن��ي ُم��بْ��ط��ئً��ا ي��وم��ي أق��ط��ع
��َع��ْه ال��م��رقَّ أزم��ان��ه إل��ى يُ��ف��ض��ي ام��رٌؤ إن��ي
َوِس��َع��ْه م��ا ب��ج��ه��ده َش��ت��ات��ه��ا م��ن يَ��لُ��مُّ
وف��زََّع��ْه روََّع��ُه م��ا غ��ي��ر يُ��ص��ي��ُب ف��ال
وص��دََّع��ْه أَم��ّل��ُه م��ا غ��ي��ر يُ��ص��ي��ُب وال
ال��ُم��زع��زَع��ْه؟ آم��ال��َي ل��ي يُ��ع��ي��د م��ن ه��ن��د ي��ا
ُم��ق��طَّ��َع��ْه ِح��ب��الُ��ه واح��ًدا ي��وًم��ا وإنَّ
أرب��َع��ْه؟ أو ث��الث��ٌة ب��ن��ا م��رَّ ل��و ف��ك��ي��ف
��ع��ْه ُم��َرصَّ م��ش��رق��ٍة ن��س��م��ٍة م��ن خ��ال ق��ل��ب��ي
ودََّع��ْه ق��د ك��أن��ه ب��ه��ا ال��ي��وم ط��اَل��َع��ُه
م��ص��رَع��ْه ت��م��نَّ��ى ه��ن��د ي��ا دون��ك ع��اش��ه إن





تعلة

ح��ي��ل��ْه ال��غ��در ف��ي ل��ي ل��ي��س ج��م��ي��ل��ْه ك��لُّ ه��ك��ذا
غ��ي��ل��ْه ق��ل��بَ��َك أخ��ذْت ع��ن��ه��ا وام��ِض م��ن��ه��ا اُنْ��ُج
ال��ظ��ل��ي��ل��ْه ال��م��ط��م��ِئ��نَّ��ات ال��ل��ي��ال��ي ه��ات��ي��ك ب��ع��د
ال��ق��ل��ي��ل��ْه ِت ب��ال��ت��ع��الَّ ح��ت��ى ل��ي��الك ب��خ��ل��ت
وس��ي��ل��ْه ال��ت��ب��اري��ح ل ط��و م��ن ل��ل��ق��ل��ب ت��دَْع ل��م
غ��ل��ي��ل��ْه ال��وج��د م��ن ـ��ف��ي ي��ش��ـ م��ا ل��ل��ق��ل��ب ت��دع ل��م
خ��م��ي��ل��ْه ف��ي ن��س��ي��ٍم م��ن رف��ي��ًف��ا إال ت��دع ل��م
ال��ع��ل��ي��ل��ْه ن��ف��س��ي ط��ي��ُف��ه��ا يُ��داوي وخ��ي��االٍت
ال��نّ��ب��ي��ل��ْه واألك��اذي��َب ال��ل��وات��ي وال��رس��االِت





يل؟ من

ول��ي��ل��ي أش��ج��اٌن ف��ي��ِك ن��ه��اري م��ث��ل��ي؟ أن��ِت ه��ل ال��ه��وى أن��اش��دك
ك��ظ��لِّ��ي ب��ه ال��ش��ق��اءُ والزم��ن��ي ع��ذاب��ي ي��ف��ارق��ن��ي ال زم��اٌن
ويُ��م��ل��ي آالم��ي م��ن��ه أَس��طِّ��ر ِم��داًدا ل��ي أص��ب��ح ال��ل��ي��َل ك��أن
ال��ُم��ِم��لِّ ك��األب��ِد ف��ي��ه وع��م��ري ق��ف��ٍر ب��ع��د ق��ف��ٌر ف��ي��ه ح��ي��ات��ي
ال��ُم��ِط��لِّ ال��ن��ج��ِم ج��ي��رَة أُك��اب��د واألم��ان��ي ه��ن��ٍد ج��وار أب��ع��د
ل��ي؟ م��ن يُ��دن��ي��ِك؟ ب��ال��ذي ل��ي وم��ن ي��وًم��ا ل��ق��اِك أََم��لُّ ال أح��ب��ِك
ك��ج��ه��ل��ي أش��ق��ان��ي ف��ي��ه وع��ل��م��ي ح��ب��ي س��رَّ أدري ل��س��ت أح��ب��ِك
ل��ع��لِّ��ي تُ��ْغ��ِن��ي ل��و أس��ف��اه وي��ا ي��ص��ف��و ال��ده��َر ه��ذا ل��ع��لَّ أق��ول
تُ��س��ل��ي ه��ي��ه��ات ل��ي ه��واِك ب��غ��ي��ِر ال��ل��ي��ال��ي وأرى س��ل��وًة أح��اول





لبنان يف

وال��ه��رِم؟ ال��ن��ي��ِل ن��ج��وى ل��ب��ن��اَن ع��ن��د ه��ل واألل��ِم ال��وج��ِد ب��ي��ن ��م ت��ق��سَّ ق��ل��ٌب
س��ق��م��ي أس��ق��اَم��ه��ا إل��ى ��ْت وَض��مَّ ن��اري اح��ت��ض��ن��ْت ال��ت��ي ال��رُّوِح إل��ى ج��واَي أش��ك��و
م��ق��ت��س��ِم غ��ي��ر ب��ض��ن��ٍك ف��ؤادي أل��ق��ت رح��ل��ْت إذا ح��ت��ى ال��ه��وى وق��اس��م��ت��ن��ي
ال��َق��س��ِم ط��اه��َر اذك��ْر ال��ن��ف��ح��ة ط��اه��ر ي��ا ودٍم م��دم��ٍع م��ن أس��ط��ٌر م��ي��ث��اُق��ن��ا
وال��ِق��س��ِم األق��داِر ع��ل��ى ع��ت��اب��ي وم��ا أودُِّع��ُه إذ ده��ري أع��ات��ب م��ن ي��ا
ب��ال��ض��رِم ال��ن��اَر أُداري رج��ع��ُت أن��ي ع��ال��م��ٌة وْه��ي غ��رَّب��تْ��ُه ال��ن��وى إّن
ال��ق��دِم ع��ث��رِة م��ن أم ال��ح��ظِّ ع��ث��رة م��ن ع��رف��ت وم��ا خ��ط��وي ب��ع��ده ورنَّ��ح��ْت
ال��ع��دِم م��ن ث��وٌب ��ه��ا َل��فَّ ك��أن��م��ا وان��ق��ل��ب��ْت ال��ص��م��ُت ع��ل��ي��ه��ا وران َخ��َل��ْت
َس��أم؟ إل��ى ن��م��ش��ي َس��أٍم م��ن ون��ح��ن م��ن��تَ��ف��ٌع ف��ي��ِك ه��ل أي��اَم��ن��ا ب��ال��ل��ه
م��ل��ت��ئ��ِم غ��ي��َر ُج��رًح��ا ��ُع أرقِّ ل��ك��ن م��ن��خ��رًق��ا ف��ي��ك ث��وبً��ا ��ع أُرقِّ وم��ا





النسيم يفشم

ا ُردَّ وردِك إل��ي��ِك ورٍد م��ه��َد ح��ي��ات��ي روض ج��ع��ل��ت م��ن ي��ا أن��ت
ا اس��ت��م��دَّ ال��ع��ب��ي��َر ع��ط��رِك وم��ن ـ��ِك م��ن��ـ ن��ف��ح��ٌة أن��ه ال��ورد آي��ُة
ع��ب��دا أص��ب��ح ال��ري��اض ف��ي َم��ل��ٌك ت��ج��ث��و ال��ورد م��ن ب��اق��ٌة ه��ذه
تَ��نْ��دى؟ م��ن��ك ن��ظ��رٍة ف��ي ج��م��ي��ًع��ا ـ��ن ال��ح��س��ـ خ��لَّ��د م��ن ال��ج��م��ال ج��م��ال ي��ا
ا؟ َع��دَّ ال��ف��رائ��د أو وص��ًف��ا ـ��واء األض��ـ يَ��ْم��ل��ُك م��ن ال��ص��ب��اح ص��ب��اح ي��ا
تُ��ه��دى ال��روض وردُة ل��م��غ��ن��اك ن��ت ك��ا أن ال��ع��م��ر وردة ي��ا ب��دًع��ا ل��ي��س
وردا وأك��رم ح��س��نً��ا أغ��ل��ى أن��ت ورًدا ي��ك��اف��ئ ورًدا ت��ظ��ن��ي ال
ج��ه��دا ت��م��كَّ��ن��ُت م��ا ح��اول��ُت ـ��دي��ر ال��ت��ق��ـ ع��ن ع��ج��زت وإن أن��ي غ��ي��ر
ا ودَّ ال��س��رائ��ر أع��م��ق إل��ى ـ��ب ول��ل��ق��ل��ـ ورًدا ل��ل��وف��اء ب��اع��ثً��ا
ال��ُم��َف��دَّى ال��ح��ب��ي��ُب أن��ت ج��م��ي��ًع��ا م��ي أليَّ��ا ع��ي��ٌد أن��ت ال��ع��ي��د وإل��ى





العيد يف

س��ع��ِد ون��ج��م ج��م��اٍل ن��ج��م ف��ي��ه ط��ل��ع��ِت ن��ه��اًرا أَف��دي
ع��ب��دي — رض��ي��ِت إم��ا — وال��ده��ر ع��ب��ٌد ال��ع��ي��ون ل��ه��ذي إن��ي
وردي وأن��ت ع��ي��دي ف��أن��ت وورٌد ب��ه ع��ي��ٌد ك��ان إن
ع��ن��دي ال��وج��ود ك��لُّ إن��ك وج��ودي ف��ي م��رَّ م��ن خ��ي��ر ي��ا
أُبْ��دي ف��ي��ِه ج��ئ��ُت م��ا أض��ع��اُف األم��ان��ي م��ن َخ��ِف��يٌّ ع��ن��دي
ُج��ه��دي ال��ك��ث��ي��ُر أع��ي��ا وال��ل��ه إن��ي ال��ق��ل��ي��ل ف��ي م��ع��ذرة
أؤدِّي ل��ه أن��ي ح��س��ب��َي دي��وٌن وال��ه��وى ف��ت��ن��ت��ي ي��ا
َردِّ؟ ب��غ��ي��ر س��ؤاٍل ع��ل��ى م��ج��ي��ٌب ه��ل أن��ت؟ م��ن أن��ت؟ م��ا
بُ��رِد َس��ِن��يِّ ف��ي ي��ل��ّف��ه ج��م��اِل م��ن ال��ل��ه ي��خ��ل��ق ل��م
ح��م��ِد وط��يْ��ُب ث��ن��اءٍ ع��ط��ُر ش��ف��اٍه م��ن ُق��ص��اراه ح��س��ن
ب��ف��رِد ك��لَّ��ه��ا ي��ج��م��ع��ه��ا م��ع��ج��زاٍت ال��ل��ه وي��خ��ل��ق
… ل��ل��ت��ح��دِّي ع��ي��ن��ي��ك وس��ح��ر ب��اٍغ ك��ي��َد ع��ي��ن��ي��ك ب��س��ح��ر





كلبصغري رثاء

ال��ُه��َويْ��ن��ى ل��ح��اج��ت��ن��ا ن��م��ش��ي ب��ن��ا ِس��ْر «ل��م��ي��ك��ي» ق��ال��ت
ألَيْ��ن��ا ي��س��أَل ول��م دت��ه ك��ع��ا م��س��روًرا ف��أط��اع

∗∗∗
أج��ل��ه��ا م��ن ط��يِّ��ٌب ـ��يءٍ ش��ـ وك��ل ال��س��ؤال ف��ي��م
ب��ظ��ل��ه��ا ال��ح��ي��اُة راه ُق��ص��ا ح��بٌّ وب��ن��ف��س��ه
ح��ب��ه��ا ف��ي ذلَّ��ة أو ع��زَّة ت��غ��يَّ��ر م��اذا
ب��ق��رب��ه��ا ي��س��ي��ر أن ف��ي م��ت��اِع��ِه وك��لُّ س��ارت

∗∗∗
ُم��ن��اف��س��ا ال��وج��وِد ف��ي ب��ى وي��أ ن��ع��َل��يْ��ه��ا ي��س��ت��اف
الم��س��ا أو ت��ْرِب��ه��ا م��ن دان��يً��ا ت��خ��يَّ��ل ف��إذا
ح��ارس��ا! وي��خ��ط��ُر َزْه��ًوا نُ��ب��اِح��ِه ِم��ْلءَ ي��خ��ت��ال

∗∗∗
ال��ص��غ��ي��ْر؟ ال��واه��ي ي��ص��ن��ع م��ا ول��زه��وه! ل��ه ع��ج��بً��ا
يُ��ج��ي��ْر؟ وال يُ��خ��ي��ُف وم��ا ـ��ُف ال��ض��ع��ي��ـ ال��ن��اُب ي��ص��ن��ع م��ا

∗∗∗



ناجي إبراهيم شعر

ف��داءه��ا ي��م��وت أن ل��ي ي��ب��ا ال «م��ي��ك��ي» ل��ك��ّن
وراءه��ا ي��ك��ون م��ا ـ��أل ي��س��ـ ه��ي��ه��ات وث��ب��ه ف��ي

∗∗∗
دون��ه��ا ي��داف��ع ي��غ��دو أْن األم��ر ك��لُّ األم��ُر
وج��ن��ون��ه��ا ع��ق��ل��ه��ا ـ��يَّ��ة ال��ض��ح��ـ ف��ي تُ��ن��ك��ر وال��ن��ف��س

∗∗∗
ال��ط��ري��ْق؟ وف��ي ال��ح��ي��اة ف��ي زم ال��م��ال ال��ظ��لُّ ذل��ك م��ن
وال��رف��ي��ْق ال��م��ن��ادُم َع��زَّ إذا ال��واف��ي ال��م��خ��ل��ُص

∗∗∗
ال��م��ط��ل��ُق ال��والءُ ـ��دنُ��ه وَدي��ـ ص��اٍف ق��ل��بُ��ه م��ن
ت��ت��دف��ُق س��ج��يَّ��ٌة ال��والء ف��ي��ه ف��ك��أن��م��ا

∗∗∗
رض��اءَْه يُ��ب��دي أن ال��ح��بِّ ـ��م��ى أس��ـ ف��إنَّ أُِس��يءَ وإذا
اإلس��اءَْه ق��ب��ل م��ن ال��ب��ي��ِض ِب ال��ق��ل��و ذوي ع��ن��د وال��ص��ف��ح

∗∗∗
ح��ن��اِن م��ن َم��ِع��ي��ٍن إل��ى ت ن��ظ��ر ل��ه ن��ظ��رت م��ه��م��ا
وم��ق��ل��ت��ان! ال��ص��غ��ي��ر ـ��ذَّنَ��ُب ال��ـ ب��س��ره إل��ي��ك يُ��ف��ض��ي

∗∗∗
ربَّ��تَ��ْه؟ أل��ي��س��ت وق��س��ت ج��ف��ت ه��ن��د إْن ب��أس ال
أْوب��تَ��ْه إَل��ي��ه��ا ت��رج��و ��ت��ت ت��ل��فَّ ث��م أَْق��َص��تْ��ُه

∗∗∗
ي��ده ُج��ْرٍم ع��ل��ى ��ْت ك��فَّ أو ن��ه��رت��ه أو َزَج��رتْ��ه
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صغري كلب رثاء

ال��م��ائ��ده م��لءُ واألك��ل تَ��نْ��َس��ُه ل��م ال��ت��ي ف��ه��ي

∗∗∗
ارت��ق��اب ط��وَل يَ��ألُ��ه��ا ل��م ب��ع��ده��ا ف��ي ال��ذي وه��و
بَ��اب! َخ��ْل��ف يُ��َراق��ُب َوثَ��وى ال��م��آب ي��ن��ت��ظ��ر ي��ق��ظ��ان

∗∗∗
إْل��َف��ه��ا ال��خ��الئ��ق دون م��ن اتَّ��خ��ذت��ه ال��ت��ي ه��ن��د
خ��ل��ف��ه��ا ت��ج��ْدُه ف��ل��م ـ��ر ال��ص��غ��ي��ـ اإلْل��ف ع��ن ب��ح��ث��ت

∗∗∗
ج��دي��د ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ُع��ه وم��ص��ر م��ي��ك��ي وم��ا م��ي��ك��ي!
ب��ع��ي��د م��ن ه��ن��ال��ك ت��دوي وص��رخ��ٌة ي��ذوب ن��ف��ٌس

∗∗∗
َوْج��َده��ا ت��غ��ال��ب ض��ع��ه ل��م��و ه��ن��ٌد ��تَ��ت وت��ل��فَّ
وح��ده��ا وت��رج��ُع ـ��ق��ت��ه ب��رف��ـ س��ارت ق��د ش��يءَ، ال

∗∗∗
ال��ص��ب��اح ض��ح��ك م��ث��ل��م��ا ـ��ح��ك ي��ض��ـ ج��ذالَن ب��ه خ��رج��ت
ال��ُم��ت��اح ال��َق��َدر ل��يُ��الق��َي ب��ه خ��رج��ت ف��ك��أن��م��ا

∗∗∗
وال��دم��وع ب��ال��م��واج��ع دت وع��ا ص��ب��ًح��ا ب��ه س��ارْت
ال��رج��وع َش��ْط��ريْ��ه وأش��قُّ األس��ى ع��ل��ى ال��ح��زي��ُن ي��غ��دو
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خطاب

ح��رف��ا م��ن��ه أَدَْع ول��م أْل��ف��ا خ��طَّ��ك َق��بَّ��ْل��ُت
إل��ف��ا ال��غ��ي��ِب ف��ي وك��ن��ِت ق��ل��ب��ي ت��وأم ك��ن��ِت ق��د
وص��ف��ا ح��س��نَ��ِك أُج��لُّ إن��ي ال��ح��س��ن م��ا ه��ن��د ي��ا
��ا َرفَّ ج��م��ال��ك ع��ل��ى ب��َخ��ي��ال رأي��تُ��ه
يَ��ْخ��َف��ى! ل��ي��س ب��ي��ن��ن��ا م��ا اش��ت��ي��اق��ي؟! أخ��ف��ي وك��ي��ف





آه

م��ق��ل��ت��اْه س��ح��رت��ن��ي وح��ب��ي��ب آْه ث��م آٍه َم��يَّ��ة م��ن آِه
ث��راه! ت��ق��ب��ي��ل ق��ل��ت أت��م��ن��ى؟ م��اذا ال��م��وت ُق��بَ��يْ��ل ت��م��نَّ��ي��ُت ل��و
ف��اه أش��ت��اق أن ي��م��ن��ع ال��ذي م��ا م��ق��َل��ت��ِه م��ن ال��م��وت أت��م��ن��ى
ل��ق��اه! ال��ي��وم ع��زَّن��ي وح��ب��ي��ٍب آه ث��م آٍه َم��يَّ��ة م��ن آِه





غارة ليلة يف

م��ي��ع��اِد؟ ع��ل��ى ك��ان��ا م��ا ق��ل��ب��يْ��ن ال��ه��وى ي��غ��زو ه��ل ال��ح��س��ن��اء م��يَّ��ُة ي��ا
ف��ؤادي ال��ح��ن��ي��ن ع��ل��ى وب��ات ط��رٌب ف��ه��زَّن��ي ذُك��رِت أن إال ش��يءَ ال
ال��م��يَّ��اِد ب��ط��ي��ِف��ِك إل��يَّ ت��دن��و ل��س��اع��ٍة وال��ت��ف��تُّ أح��ل��م وظ��ل��ل��ُت
ال��وادي ص��در ف��وق ي��ج��ث��م وال��ل��ي��ُل ب��ظ��ل��م��ٍة ُم��ن��ي��ت ق��د إن َم��يَّ ي��ا
س��واِد غ��ي��ُر ال��َج��ْه��ُم ال��س��واُد ه��ذا ك��أن��م��ا وص��رُت ق��ل��ب��ي ل��ي ف��أن��رِت





املحفل سمراء

ال��م��ت��ب��تِّ��ِل ف��ؤادَي َس وق��د وم��ح��راب��ي َم��َل��ك��ي
وال��ُح��ِل��ي؟! ال��غ��الئ��ِل ف��ي ُف��ل ي��ر ال��ف��خ��ُم ال��ج��م��ال ل��م��ن
ال��م��ح��ف��ِل ف��ي م��ت��أل��ًق��ا خ��اط��ري ف��ي م��ت��أل��ًق��ا
وع��لِّ��ِل وه��اِت ـ��دُّن��ي��ا ال��ـ ب��ه ولَّ��ت ب��م��ا أق��ب��ْل
وظ��لِّ��ِل ال��غ��داَة ـ��ب��يْ��ن��ا ق��ل��ـ ف��وق ج��ن��اح��َك واب��س��ط
��ِل ف��ت��م��هَّ ل��ن��اظ��ري َت دن��ْو ف��إن ش��ئ��َت ح��ي��ث ِط��ْر
ال��م��ج��ت��ل��ي ع��ن��د ـ��م��راءِ ال��س��ـ ال��ط��ل��ع��ِة ل��ه��ذي واًه��ا
األن��م��ِل ِرق��اُق ـ��تْ��ه��ا ��ـ وشَّ األض��واءِ ب��غ��الئ��ل
ال��م��ت��ه��لِّ��ِل وج��ه��ك رُة ن��ض��ا ب��ش��اش��ت��ه��ا ��ت وشَّ
ج��دوِل! وس��ادِة ع��ل��ى َم ن��ا ال��ف��ج��ِر ط��ف��َل ف��ك��أن





روضاحلسن

أَُس��بِّ��ُح؟ َل��َدي��ِك آالءٍ وب��أيِّ أم��رُح؟ ري��اض��ِك م��ن روٍض أيِّ ف��ي
ي��ط��رُح م��ا ال��ج��ن��ى ع��ذب م��ن ل��ي��ح��ار ال��ُم��ْج��ت��ن��ي وإن ث��م��ٍر ع��ل��ى ث��م��ٌر
ي��ب��رُح ال وخ��واط��ري ن��اظ��ري م��ن م��ع��لَّ��ٌق ب��ال��م��ق��ل��ت��ي��ِن أم ب��ال��ش��ع��ر
ُص��دَُّح وم��غ��رِّداٌت ��اف��ٌة رفَّ ج��م��يَ��ُع��ه��ا نُ��ه��اَي ف��ي ال��م��ح��اس��ن ت��ل��ك
أُص��ب��ُح ال��ف��وات��ِن م��غ��ان��ي��ه��ا وع��ل��ى ب��ه��ا أم��س��ي ف��إن��ن��ي غ��ف��وُت ف��إذا





الثاين قلبي

أج��م��َع��ُه ال��ع��م��َر ف��ي��ه��ا وأف��ن��ي��ُت ح��بٌّ يُ��ع��ادل��ُه ال ح��بٍّ��ا م��يَّ��ة أح��ب��ب��ُت
أض��ي��َع��ُه! ك��ان م��ا دون��ه��ا م��ن م��رَّ ق��د وم��ا م��يَّ ق��رب ف��ي ال��ذي ع��م��ري أُح��بُّ
م��َع��ُه أنّ��ن��ي ظ��نِّ��ي ف��وق ي��ك��ْن وإن ب��ِه أع��ي��ش ال��ث��ان��ي ق��ل��ِب��َي ي��ا م��يَّ ي��ا
أودَع��ُه ال��رح��م��ن ب��ه ُح��بٍّ ب��ك��ل ن��اب��ض��ًة ال��ص��بِّ ك��ي��ان م��ن ب��ض��ع��ة ي��ا





الصرب! أضيع ما

يُ��ن��س��ي��ِه ش��يء ال ال��ذي أَنْ��َس��ى أري��د أداري��ِه! ُج��رٍح ف��ي ال��ص��ب��ر أض��ي��ع م��ا
ت��الق��ي��ِه! ع��ي��ن��ي ال��ت��ف��ت��ْت ف��أي��ن��م��ا ب��ص��ري ف��ي ع��اش م��ن م��ج��ان��ب��ت��ي وم��ا





حيلتي؟ ما

ال��ط��غ��ي��اِن ج��بَّ��ارِة ب��أن��وث��ٍة ل��ي الح وج��ه��ك ه��ن��د؟ ي��ا ح��ي��ل��ت��ي م��ا
ف��تَّ��اِن؟ س��اح��ٍر وج��ٍه ق��رب ف��ي وع��زي��م��ت��ي رج��ول��ت��ي أي��ن ه��ن��ُد، ي��ا
ش��ف��ت��اِن! َم��ِع��ي��ِن��ِه وراء ِورٌد ل��ي ج��دَّ ق��د ظ��ام��ئٌ ح��زي��ٌن وأن��ا





البحر نسيم يا

ال��ح��ب��ي��ِب؟ ع��ط��ر م��ن ت��ح��م��ل ال��ذي م��ا ب��ط��ي��ب ري��اَن ال��ب��ح��ر ن��س��ي��م ي��ا
ال��غ��ري��ِب ج��ف��ن ع��ن ال��دم��ع��َة ت��م��س��ح ي��ٌد ن��واح��ي��ك م��ن ص��اف��ح��ت��ن��ي
ال��ن��ح��ي��ِب م��وص��ول م��ث��ُل وه��دي��ٌر ك��ال��ب��ك��ا رش��اٌش ��ان��ي وت��ل��قَّ





الليلة ذات

وأن��ا ح��ال��ي ذاك ل��ي��ل��ي، م��رَّ وض��ن��ى وع��ذاٍب س��ه��ٍد ب��ي��ن
ب��ي��ن��ن��ا ص��ارت ك��ي��ف ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ال��م��ن��ى ح��اِل ع��ن األن��ج��َم أس��أُل
ودن��ا ه��وان��ا، ط��اب ب��ع��دم��ا ع��ه��ُدن��ا ح��ب��ي��ب��ي ي��ا أم��س��ى ك��ي��ف
ال��س��ن��ا؟ س��م��اوات م��ن ن��ج��ٍم ك��لُّ ورن��ا ب��ع��ي��ًدا، ك��ان م��ا ك��لُّ

∗∗∗
ال��ح��ي��اْه ب��آالم��ي ض��اق��ت ح��ي��ن��م��ا آْه اآلن ح��ال��ي ي��ن��ظ��ر ل��و آه
ف��ط��واه ان��ط��وي��ن��ا ك��ي��ف ورأى س��ن��اه غ��ال��ي ع��ل��ى ال��ن��ج��ُم ن��دم





هند إىل

ول��وع��ي م��ن ُش��يِّ��دْت دع��ائ��ُم��ُه ط��اه��ٌر م��ع��ب��ٌد ل��ي غ��رام��ِك
ش��م��وع��ي م��ن ال��ه��وى ف��ي��ه وأوق��دُت ب��ال��وف��اء م��ح��رابَ��ه ت��ع��ه��دُت
ض��ل��وع��ي م��ن بُ��ِن��ي��ْت وأض��ل��ُع��ه ق��ام��ْت دم��وع��َي م��ن ج��وان��بُ��ه
دم��وِع؟ م��ن ع��م��ٍد ع��ل��ى يُ��ق��ام ال��وج��وِد ف��ي ه��ي��ك��ًال رأى ذا وم��ن





هند دار يا

م��س��لِّ��ِم ب��ك��فِّ أو أخ��ٍت ب��ح��ن��ان أح��بِّ��ت��ي ظ��الِل م��ن ألق��ن��ع إن��ي
��ِم ال��م��ت��وسِّ ال��غ��ائ��ب ع��ب��ي��َر ح��م��ل��ت ب��غ��رف��ة ل��ديَّ ط��اب��ت وب��ج��ل��س��ٍة
ال��م��ت��أل��ِم ب��م��ه��ج��ة ي��ع��ي��ش ص��بٌّ أن��ن��ي خ��بّ��ري��ه��ا ه��ن��ٍد أخ��ت ي��ا
أس��أِم ل��م أن��ا إذا أح��بُّ ال أن��ا ب��دونِ��ه��ا ال��ح��ي��اِة م��ن س��ئ��م��ُت ص��بٌّ
ال��م��ظ��ل��ِم ك��ال��ف��راغ ع��ن��دي ي��م��ت��دُّ ألن��ُه ن��ه��اَر وال ال��ن��ه��اُر وم��ض��ى
واس��ل��م��ي ل��ه��ن��ٍد ع��ي��ش��ي داره��ا ي��ا ت��ك��لَّ��م��ي أذن��ِت إن ه��ن��ٍد دار ي��ا
دم��ي ل��ه��ا ب��ذل��ت إن ��ُر ال��م��ق��صِّ وأن��ا وح��ده��ا ه��ن��ٍد ل��ح��بِّ ال��ف��داءُ ف��دم��ي
ت��ع��ل��م��ي! ل��م أم ع��ل��م��ِت ف��ن��ي��ُت أن��ي ش��اه��ٌد ودم��ع��ي ل��ه��ا ح��ل��ف��ت ول��ق��د





شفاعة

ب��ج��الل��ه��ا ب��دت ك��م��ا ت��م��رَّ دْع��ه��ا ف��ع��ال��ه��ا ب��ذك��ر َرْوَع��تَ��ه��ا ت��ْم��ُح ال
وظ��الل��ه��ا؟! ِب��ِدْف��ِئ��ه��ا ن��ع��م��َت م��ا أََو غ��روب��ه��ا ع��ن��د ال��ش��م��َس ت��ن��ك��رنَّ ال
آص��ال��ه��ا م��ن ك��ان م��ا ل��ه��ا ف��اح��م��ْد ��ح��ى ال��ضُّ َرأَْد م��ج��ده��ا ف��ات��ك ك��ان إن





قسوة

ال��ح��ي��اْه نَ��نْ��َع��ى ب��ن��ا ف��ق��م ـ��ِد ال��ط��ري��ـ ع��ل��ى ال��ح��ي��اُة َق��َس��ِت
��الْه ال��صَّ وال ال��دم��وع ف��ال ـ��ِب ال��غ��ري��ـ ع��ل��ى ال��ح��ب��ي��ُب وق��س��ا
ط��واْه؟ ف��م��ن ال��ك��ت��اُب ُط��ِوَي رواه وم��ن ال��ح��دي��ُث ف��رغ
ل��م��ن��ت��ه��اْه ال��زم��اِن ب��دءِ م��ن ال��ح��ب ل��ه��ذا ع��ج��بً��ا
س��الْه وم��ن ال��وف��اءَ ح��ف��ظ ال��ذي ب��ي��ن وق��ض��اِئ��ِه
ال��ج��ن��اْه ع��ل��ى ح��س��اب وال ن يُ��ذَك��رو ال ال��ه��وى ق��ت��َل��ى





حمنة

ص��دي��ق ال ع��ن ��َف��ْت وت��ك��شَّ ض��ي��ْق وزم��ان م��ح��ن��ٌة ه��ي
ال��ط��ري��ْق أح��ج��اَر وب��ل��وُت األذى أش��واَك ج��رَّب��ُت
ت��ف��ي��ْق ل��ي��س��ت م��ص��رٍع م��ن ال��ت��ي أيَّ��ام��ي وك��أنَّ
ع��م��ي��ق ُج��ْرٍح م��ن ي��م��ت��اُح ال��ض��ن��ى م��وص��ول وك��أن
رف��ي��ْق ل��ص��اح��ب��ه أب��ًدا ف��ذا ُظ��َل��ٍل ع��ل��ى زرٌع
ال��ح��ري��ْق أب��ق��ى م��ا وذاك ُع ال��دم��و َس��َق��ت ال��ذي ه��ذا





احلبوالربيع

ت��ب��ي��ع��ا ل��ل��ج��م��ال ع��ش��ت إن��ن��ي ال��رب��ي��ع��ا ل��ي واذك��ري ال��ح��بَّ ج��ّددي
ص��ري��ع��ا ال��زه��وِر خ��ل��ف وأثْ��ِوي ـ��ِك األي��ـ ورق ��ن��ي ي��ل��فَّ أن أش��ت��ه��ي
ج��م��ي��ع��ا ال��رب��ي��ع ف��ي ال��ش��م��ل واج��ع��ل ج��م��ي��ًع��ا ال��رِّف��اق ع��ل��ى ب��ي ُدْر آه
أب��ي��ع��ا ل��ن ال��رب��ى ُح��ْس��َن ف��إنِّ��ي ه وال��ج��ا ال��م��س��رَّة اش��ت��ر ل��ي ت��ق��ل ال
ال��رف��ي��ع��ا ال��ج��م��اَل أع��ش��ُق إن��ن��ي ح��م��اه��ا ف��ي وم��ا ال��دن��ي��ا ف��ل��غ��ي��ري
أط��ي��ع��ا ل��ن غ��ي��َره وأق��س��م��ُت ـ��ُت وُع��ذِّبْ��ـ ع��ص��ي��ُت أج��ل��ه م��ن أن��ا
ج��وع��ا أُك��اب��د وال وع��ب��ي��ًرا زه��ًرا أق��ت��اُت ال��رب��ي��ع وب��ط��ي��ِب
ورب��وع��ا م��ن��ازًال وأْق��َوْت ـ��ي��ا ال��دُّن��ـ َع��َف��ت إذا زاًدا ح��س��ب��ي َف��ْه��و





ابنتيضوحية إىل

ض��وح��يَّ��ت��ي وي��ا روح��ي ي��ا وه��واي ت��ح��يَّ��ت��ي ه��اك ال��ش��ع��َر ط��ل��ب��ِت م��ن ي��ا
ل��ف��ظ��ِة ف��ي أم��ره وم��وج��ز ق��ل��ٍب وك��م ع��ن��دي ل��م��ا ت��ف��ص��ي��ٌل أيُ��راُد
وردت��ي ب��ل ق��ص��ي��دت��ي ف��ه��اك يُ��ه��دى أح��ب��ة ورُد ال��ش��ع��ر ف��نَّ ل��ك��ن
ال��ج��نّ��ِة ع��ب��ي��ر م��ن إل��ي��ن��ا س��اٍر وع��ب��ي��ُرُه ي��ان��ٌع روٌض وال��ش��ع��ر
ل��روض��ِة؟ ال��ب��ي��ان ت��ه��دي روض��ٌة ه��ل وم��ح��اس��ٍن رق��ٍة روض��ة وأراِك
م��ه��ج��ت��ي إل��ي��ه ت��ص��ب��و م��ن وأح��بَّ اب��ن��ت��ي ي��ا ع��زي��ٍز أغ��ل��ى ي��ا ف��إل��ي��ك
أم��ن��يَّ��ت��ي ف��ه��ذه ذك��رت ف��إذا ودي��ع��ًة ال��م��ح��بِّ وال��دك ت��ذك��ار
��ت��ي ت��ل��فَّ ال��ع��زي��ز ف��ل��ألث��ِر رس��م��ي ن��أى ي��وًم��ا إن ال��رس��م م��ث��ل وال��خ��ُط





غيوم

ت��م��ّرْد وُج��رٍح ط��غ��ى ح��بٍّ ب��ي��ن م��ش��رَّْد ول��بٌّ ض��ائ��ٌع أم��ٌل
ف��ت��ج��ّرْد ق��ن��اع��ه ه��ات��ك��اٍت ال��ل��ي��ال��ي إل��ي��ه م��ش��ت وض��الٌل
ال��م��ورَّْد ال��ص��ب��اَح ي��ل��ث��م ي��ك��د ل��م ق��ت��ي��ٍل ك��ي��وم ش��اح��بً��ا وب��دا
أج��رْد وال��روض ال��رب��ي��َع ل��ي ص��وَّرت ل��ي��اٍل م��ن وه��م��ه��ا ال��ل��ه غ��ف��ر
غ��رَّْد ح��ي��ن وَغ��رََّدْت وش��ج��اه ق��ل��ب��ي أح��زاَن ال��ورق��اءُ ق��اس��م��ت��ن��ي
م��ف��رْد وال��ل��ح��ُن ال��دم��وِع ي��ت��ي��ُم م��ي ال��دا ك��ال��وت��ر وال��ق��ل��ُب ولَّ��ْت ث��م
ت��ت��ج��ّدْد ص��ورٍة ف��ي وان��ت��ه��ائ��ي ف��ن��ائ��ي اطِّ��راد أرى ب��ق��ائ��ي م��ا
ت��ت��ب��دَّد ش��ق��ي��ٍة ألم��اٍن رث��ائ��ي ي��ف��ي��د وم��ا ورث��ائ��ي
ب��م��رص��ْد وم��ن��ه��ا م��نِّ��ي وال��م��ن��اي��ا م��ن��ه��ا ض��اع ال��ذي أج��م��ع ع��ب��ثً��ا
��ْد م��وسَّ ج��ري��ٍح ع��ل��ى وأح��ن��و ٍل ب��ا أم��ٍل ع��ل��ى أب��ك��ي وب��ق��ائ��ي
م��رق��ْد ال��ش��وك م��ن ول��ي ق��ت��اٌد وب��ج��ف��ن��يَّ ال��ك��رى ع��ل��ى واح��ت��ي��ال��ي
��ْد م��س��هَّ ض��ل��ي��ٌل ص��ب��ح��ُه ض��ائ��ٌع م��ث��ل��ي وْه��و ال��دج��ى إل��ى وش��ك��ات��ي
ف��رق��ْد ك��ل إل��ى ب��ه��ا ون��دائ��ي ب��ط��رف��ي ال��س��م��اء إل��ى وش��خ��وص��ي
ويُ��ح��م��ْد ي��س��رُّ م��ا األرض ع��ل��ى ـ��َق يَ��بْ��ـ ف��ل��م ف��ي��ه األي��اُم ف��ج��ع��ت��ن��ي
م��م��ّج��ْد ق��دٍس ب��ك��ل وط��اح��ت ـ��ِم ال��ف��خ��ـ وال��رائ��ِع ب��ال��ج��م��ي��ل ذه��ب��ت
ُم��م��رَّد َص��ْرٍح ك��لُّ ال��ن��س��ج ه��ل��ه��َل وأم��س��ى ال��س��م��اءِ م��ن رك��ٌن م��اَل
ي��ت��رّدْد ج��ان��ح��ي ف��ي وس��ؤاٍل وارت��ي��اب��ي ل��ح��ي��رت��ي ع��ف��ًوا ربِّ
أخ��ل��ْد ف��ع��دل��ك ث��ورٌة وال ال ش��كٌّ ه��و م��ا ال��ش��ق��اء ه��م��س ه��و



ناجي إبراهيم شعر

األوح��ْد؟ ب��ح��م��ل��ي م��رًة أل��ت��ق��ي ح��يْ��ن��ي ق��ب��ل م��ن أي��ن رب ي��ا أي��ن
��ْد وُح��سَّ وش��اٌة يَ��ثْ��ِن��ه ول��م ٍم ��ا ن��مَّ ك��ي��ُد ردَّه م��ا ب��خ��ل��ي��ٍل
ي��ن��ف��ْد ل��ي��س ب��زاخ��ٍر ج��زان��ي س��ي إح��س��ا ��ق ت��دفَّ إذا وح��ب��ي��ٍب
أزب��ْد ك��ال��ي��مِّ ال��دم��اءِ ف��ي داف��ًق��ا ض��ل��وع��ي ف��ي ��ه أُِح��سُّ وع��ن��اٍق
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ذهبالعمر

ج��رح��ْك ال��ه��وى ف��ي وأذك��ر ل��ي ت��ذك��ر ال��ع��م��ر ق��ض��ي��َت
ن��ض��ح��ْك! أع��م��اق��ن��ا وم��ن األَم��ِل م��ن ن��س��خ��ْر ف��ق��م

∗∗∗
ال��اله��ي م��ع نَ��ْل��ُه وق��م ال��دن��ي��ا م��ن ن��س��خ��ْر وق��م
ال��ل��ِه ي��د ف��ي َف��َدْع��ه��ا األم��ِس ص��ح��ي��ف��ة ط��وي��ُت

∗∗∗
ال��وع��ُظ؟! ي��ن��ف��ع وم��اذا ك��ان��ت ك��م��ا ال��دن��ي��ا ه��ي
ال��ح��ظُّ خ��ان��ك ول��ك��ن خ��ان��ت وال ع��ت��ب��ت وم��ا

∗∗∗
ال��م��ول��ى ي��ت��ل��طَّ��ِف ف��ل��م وال��ذه��ب��ا ال��ج��اَه أردن��ا
ولَّ��ى ب��ه م��ا وأح��س��ن ذه��ب��ا ق��د ال��ع��م��ُر وه��ذا





رباعيات

ك��لَّ��َل��ْك درَّات��ه م��ن وال��ش��ع��ر ال��وج��ود أم��ي��َر ال��ح��س��ن ص��ي��َرك
ل��ْك م��ن��ك ال��ع��ل��ى ف��ي ت��اٍج ف��ك��ل ال��خ��ل��ود م��ع��ان��ي م��ن��ك م��س��ت��ل��ه��ًم��ا

∗∗∗
ف��م��ْك م��ن ي��اق��وت��ًه وس��ارٌق ال��ع��ذاْب ال��ث��ن��اي��ا ب��رَق َف��نَ��اِه��ٌب
م��ب��س��م��ْك ع��ل��ى ح��ام��ت أْغ��ن��ي��ٌة وال��ش��ب��اْب ال��ه��وى ت��غ��ري��د وك��ل

∗∗∗
ِص��ْدتُ��ُه ال��ذي ال��غ��ال��ي وال��ج��وه��ر ال��س��ن��ا ال��رف��ي��ع ال��م��اس وذل��ك
ُص��ْغ��تُ��ُه! أن��ن��ي ف��ض��ل��ي وك��ل َم��ْع��ِدن��ا ال��ورى ف��ك��ر م��ن أرف��ع

∗∗∗
ُغ��رَّت��ْك م��ن أق��ب��س م��ا أق��ب��س ف��ك��رت��ْك ع��ل��ى ع��ش��ُت ل��ي، ف��ك��ر ال
ص��ورت��ْك إل��ى ب��م��رآت��ي ف��ان��ظ��ر ع��ب��رت��ْك م��ن ت��ق��ت��ات ودم��ع��ت��ي

∗∗∗
أن��ع��م��ْك م��ن ال��دم��ع ه��ذا يَ��ُع��دُّ س��ع��ي��ْد وق��ل��ب��ي ال��ح��بُّ أش��ق��ان��َي
ُس��لَّ��م��ْك ع��ل��ى ال��م��ج��د ب��ل��وُغ��ه ال��ش��ه��ي��ْد ه��ذا ك��اف��أ م��ا أج��زل
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∗∗∗
ال��م��س��ي��ْر وش��ي��ك ع��ن��ك ام��رٌؤ إن��ي م��ن��ق��ذي ال��نَّ��وى ي��وم م��ن ش��يء ال
األخ��ي��ْر ل��ي��وم��ي ش��ع��ري ب��ه غ��نَّ��ى ال��ذي وال��ج��م��ال ب��اٍق وأن��ت

∗∗∗
ال��ب��ل��ى ع��ادي��ات ع��ن��ه��ا ت��رت��دُّ ال��ج��م��اْل ه��ذا آي��ات إل��ى ان��ظ��ر
ت��ذب��ال أن َع��ْدن م��ن ل��وردٍة ال��زواْل وي��أب��ى ال��ب��اع ع��اج��زَة

∗∗∗
ال��ج��ي��اْع ال��ّل��ح��اظ م��لءَ ول��ه��ف��ٌة ال��ت��ف��اْت إل��ي��ك ال��ظ��م��أى ل��ألن��ف��س
ال��ق��ن��اْع خ��ل��ف ��اح ال��ل��مَّ وال��ل��ؤل��ِؤ ��ف��ات ال��صِّ ل��س��ريِّ ال��ت��ف��اٌت ول��ي

∗∗∗
��ع��اْب ال��شِّ ب��ع��ي��د َرْح��ٍب ع��اَل��ٍم ف��ي َش��روْد وف��ك��ري ال��ن��اس م��ع ق��ل��ب��ي
ال��س��ح��اْب! وراء ع��رٌش وب��غ��ي��ت��ي ال��وج��ود وراء س��رٍّ ع��ل��ى ع��ي��ن��ي

∗∗∗
ال��رح��اْب م��لءُ ال��ق��ل��ب م��لءُ وال��ض��وء ال��ض��ب��اْب س��ور واج��ت��زت ب��ي ط��رت ك��م
ال��غ��راْب ك��ج��ن��اح ج��ه��ٌم وال��ل��ي��ُل ��راْب ال��سَّ أرض ل��ألرض ب��ي وع��دت

∗∗∗
ال��ب��ص��ْر ي��راه ال م��ا ل��ي ك��ش��ف��َت يُ��رى ال ال��ذي ال��غ��ي��َب أريْ��تَ��ن��ي
ال��س��ف��ْر س��رَّ ال��تُّ��ْرب وراءَ ع��لَّ ال��ث��رى ن��س��ت��ش��فُّ ان��ح��درن��ا ث��م

∗∗∗
ال��زم��اْن ف��ي م��ا أع��ج��ب ت��ص��وُّري ب��ال��ح��ن��اْن زاخ��ٌر وس��اٌد ص��دري
أم��اْن م��ن أرج��وج��ٍة ع��ل��ى َق��رَّا خ��اف��ق��ان ��ت��ه لُ��جَّ ع��ل��ى م��وج
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∗∗∗
اق��ت��راْب ب��ع��د ال��م��ح��ن��َة أب��ع��د م��ا اغ��ت��راْب ي��وَم ال��ب��ح��ر ف��ي ك��م��رك��ب
ع��ب��اْب ف��ي داف��ٌق ع��ب��اٌب إالَّ ال��ع��ذاْب ش��ط��وط م��ن يُ��نْ��ِج��ي ه��ي��ه��ات

∗∗∗
يُ��ق��ب��ُل؟! ال ال��رُّوح ل��س��اق��ي ف��م��ا ال��ن��دي��م وان��ت��ظ��رُت ك��أس��ي م��ألُت
ي��ق��ت��ُل ل��ْف��ِح��ِه ف��ي م��ا أق��لُّ ج��ح��ي��م وان��ت��ظ��اري ج��ح��ي��ٌم ش��وق��ي

∗∗∗
ال��م��س��اءْ؟ ه��ذا َع��اَق��َك ال��ذي ف��م��ا ال��وف��اءْ ُح��ل��ُو ال��ودِّ ك��ري��ُم أن��ت
ال��ِظ��م��اءْ؟ وص��دَّ ال��ن��ب��ع وح��رَّم ال��ل��ق��اءْ ه��ذا ��ر أخَّ ال��ذي وم��ا

∗∗∗
بَ��ْدِئ��ِه ف��ي ي��ع��ث��ُر آخ��رُه بُ��ْط��ِئ��ِه ف��ي ال��وق��ت ه��ذا أذمُّ
ُرْزئِ��ه م��ن ال��ق��ل��ب ي��ع��ان��ي وم��ا ع��ب��ِئ��ِه م��ن أح��م��ل م��ا ل��ل��ه

∗∗∗
ال��لُّ��غ��وْب ص��راُع ف��ه��و تَ��ُدْر وإن ت��دوْر ال س��اع��ٌة ف��ي��ه ت��دقُّ
ال��ق��ل��وْب ب��اَب ي��ق��رع وَط��ْرُق��ه��ا ال��ص��دوْر ص��مَّ يُ��ق��ل��ق رن��ي��نُ��ه��ا

∗∗∗
ال��رح��ي��ْل ع��ن��د ال��ع��ق��رَب أس��رع م��ا ال��غ��ل��ي��ل م��ن��ي يَ��ْش��ف ل��م ذاه��بً��ا ي��ا
س��ب��ي��ْل! ف��ي س��ائ��ٌر ح��يٍّ وك��لُّ ال��ق��ل��ي��ْل إالَّ ي��ب��ق ل��م ق��ف ه��ت��ف��ُت:

∗∗∗
ان��ت��ص��اْر م��ن��ك ب��ال��ق��رب ك��اله��م��ا س��ج��ا ظ��الٌم أو ت��ولَّ��ى ي��وٌم
ال��ن��ه��اْر؟ ت��اله ال��ل��ي��ل أح��م��د أم ال��دُّج��ى ت��اله ال��ي��وم أأح��م��د
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∗∗∗
م��رَّت��اْن ل��ي إش��راَق��َك ف��إن م��رًَّة ب��ه ال��ن��ج��ُم ر نَ��وَّ إْن
ن��ج��م��ت��اْن؟ ال��م��ن��ى ب��رج ع��ل��ى ول��ي ح��ي��رًة ل��ي ال��ش��كُّ يُ��ب��ق��ي وك��ي��ف

∗∗∗
وال��ب��ه��اءْ إش��راُق��ه��ا دم��ي ِم��لءُ خ��اط��ري ف��ي ت��ل��م��ع ف��ه��ذه
ال��س��م��اءْ وأدي��م ص��اٍف وال��ل��ي��ل ل��ل��س��اه��ِر تُ��وِم��ئُ وه��ذه

∗∗∗
ال��ه��م��وْم ع��ن��ي ُ تَ��ْدَرأ وه��ذه ال��غ��ي��وْم ك��ث��ي��ف ت��ج��ل��و وه��ذه
ال��ن��ج��وْم؟ دم��وَع أَْج��رى ال��ذي ف��م��ا ال��ك��ل��وْم وتَ��أُس��و ال��ح��زَن وتَ��م��ح��ق

∗∗∗
ت��رت��م��ي آف��اق��ه��ا م��ن إل��يَّ األن��ج��ِم ُدرَّة أن��س��ى ه��ي��ه��ات
ت��ع��ل��ِم! ل��م ه��ي ه��وٍل؟ أي م��ن ت��ح��ت��م��ي أع��زٍل ج��ري��ٍح وف��ي

∗∗∗
رج��وْع م��ن ب��ه��ا ل��ي��س م��ق��ادٌر ض��ل��وْع ف��ي ت��ح��ت��م��ي ض��ل��وًع��ا إنَّ
ال��دم��وْع وع��ن��اق ال��ح��زان��ى ه��وى وال��ن��زوْع ال��ج��وى أص��ف��اد أخ��ل��ُد

∗∗∗
ال��ج��ن��وْن ب��ع��د ب��ال��ح��ك��م��ة وأُبْ��ُت َج��نَ��ى م��ا ع��ل��ى ب��ال��ده��ر رض��ي��ت
ك��ال��س��ك��وْن خ��ادع ش��يءٍ وأَيُّ س��اك��ن��ا ه��ادئً��ا ي��وم��ي وم��رَّ

∗∗∗
ظ��الْل ف��ي��ه��ا ال��ل��ف��َح ك��أنَّ ن��ام��ت ال��رم��اْل ح��ي��ث ال��ص��ح��راءِ إل��ى أرن��و
ال��ك��الْل ب��ع��ض اإلح��س��اِس وق��دِة م��ن وح��اْل ح��اٌل وال��ده��ر ل��ي ل��ي��ت ي��ا
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∗∗∗
آل��ه��ا ف��ي ب��ال��غ��دِر م��س��لِّ��ًم��ا ح��ال��ه��ا ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ف��أق��ب��ُل
أث��ق��ال��ه��ا وط��أة م��ح��ت��م��ًال ب��أغ��الل��ه��ا ع��ن��ه��ا وراض��يً��ا

∗∗∗
ل��ل��زم��اْن س��ائ��ٌغ زاٌد وال��ح��س��ُن واألم��اْن ب��ه��ا س��يّ��ان ال��رُّْع��ُب
ت��وأم��اْن ب��ه��ا وال��ك��رُه وال��ح��بُّ ك��ال��ِع��ي��ان ح��االت��ه��ا ف��ي وال��وه��ُم

∗∗∗
ال��دي��اْر ف��ي م��ا ي��س��م��ع ال أص��مُّ ال��ق��ف��اْر ك��ه��ذي ق��ل��ب��ي ل��و َوِدْدُت
ال��ق��ف��اْر ك��ه��ذي ق��ل��ب��ي ل��و وددُت وال��ن��ه��اْر ب��ه��ا ال��ل��ي��ل ع��ن أع��م��ى

∗∗∗
ال��ب��ي��وْت ه��ذي تُ��ق��ف��ر أو تَ��ْع��ُم��ر ال��ث��رى ج��ه��ُل ع��ن��دَي ل��و وددُت
ي��م��وْت أم ب��ه��ا ال��ح��يُّ أيُ��ول��َد ج��رى أم��ٌر ي��ع��ن��ي��ه ال غ��ف��الن

∗∗∗
أح��ْد؟ ع��ن��ي أل��ه��اك ف��ه��ل ج��ئ��َت وم��ا وأخ��رى ت��م��ض��ي ول��ي��ل��ٍة
ك��األح��ْد ب��ه��ا اٌع َخ��دَّ وال��س��ب��ت أظ��ل��م��ا ل��ي��الت��ن��ا م��ن ض��اء م��ا

∗∗∗
األب��د ك��ان��ف��س��اح ع��ن��دي وال��وق��ت ض��ي��ق��ِه ع��ل��ى ال��س��ط��ُح ي��م��ت��ل��ئُ
ال��ح��س��ْد ط��ع��َم أْدِر ل��م ال��ذي أن��ا ض��ي��ق��ه ف��ي وال��ق��ل��ب ح��س��دت��ه

∗∗∗
واألل��ْم ال��رض��ا ب��ي��ن م��ن��ت��ق��ًال ال��ن��غ��ْم وه��ذا (ال��چ��از) وذل��ك
ُح��لُ��ْم ث��ن��اي��ا ف��ي ع��ي��ن��ي ت��راه َق��ِدم خ��ي��اٍل ط��ي��َف ل��ي ي��ح��م��ل
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∗∗∗
غ��ري��ْب ل��دي��ه ف��ي��ه��ا م��ا ف��ك��لُّ ال��غ��ري��ْب ع��ل��ي��ه��ا ي��رس��و واح��ٍة ف��ي
ح��ب��ي��ْب م��ن أي��اُم��ه��ا خ��ل��ت إذا ع��ج��ي��ْب خ��داٌع ال��دن��ي��ا وه��ك��ذا

∗∗∗
ال��ح��م��وْل ��ب��وُر ال��صَّ ال��ق��ل��ُب ي��ن��ك��ره��ا س��واه وي��وٌم ي��وٌم وه��ك��ذا
ال��رس��وْل واع��ت��ذار ال��ت��م��ن��ي ب��ي��ن ال��ح��ي��اُه ِط��ي��ُب ي��ذه��ب وه��ك��ذا

∗∗∗
ال��س��َم��ْر ط��اب ب��األم��س ه��ن��ا وه��ا ت��ذك��ري��ْن؟ ه��ل ال��ح��بِّ ِم��ه��اُد ه��ن��ا
ال��ن��َه��ْر ف��وق ال��ت��يَّ��اُر ي��ح��م��ل��ه��ا وال��س��ن��ي��ْن ال��ه��وى األح��الُم وت��ل��ك

∗∗∗
ال��وداْع ع��ن��د ك��ال��م��ن��دي��ل ي��خ��ف��ق ال��غ��ي��وْم ب��ي��ن ال��ف��ض��يُّ وال��ق��م��ُر
ش��راْع إالَّ ال��غ��ارِق ك��ال��زورِق ال��ه��م��وْم ص��ّورت��ُه ه��ل ح��س��رت��ا! ي��ا

∗∗∗
وال��ن��دْم األس��ى أذي��اَل ت��س��ح��ُب ع��اب��رْه غ��ي��م��ٌة ج��لَّ��ل��ت��ه ق��د
ال��ع��دْم َوَراَن ال��ص��م��ُت ف��أط��ب��ق غ��ام��رْه م��وج��ٌة وأغ��رق��ت��ُه

∗∗∗
ش��ع��اْع ل��ه��اٍو ف��ي��ه��ا ي��زْل ف��ل��م ن��ع��ِش��ِه ع��ل��ى أض��الع��ي ض��م��م��ت
ق��اْع أيِّ إل��ى ال��ل��جِّ ف��ي وغ��اص ع��رِش��ِه ع��ن زاَل غ��وٍر أليِّ

∗∗∗
ال��س��اخ��رْه ب��ال��ن��ظ��رة ي��رم��ُق��ن��ي ال��ذي وه��و األُف��ق ل��ح��ظِّ أرث��ي
ال��ق��اه��رْه ع��ل��ى ال��ل��ي��ُل وي��ج��ث��م َوذي ه��ذي األن��ج��ُم وت��ه��رب
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∗∗∗
ال��س��اه��ر م��ق��ل��ة ف��ي ك��أن��ه خ��اط��ري ع��ل��ى ال��ك��وُن وي��زح��ف
ال��زاخ��ِر األب��ِد َع��بُّ ي��ع��بُّ آخ��ِر ب��ال ال��رُّع��ِب م��ن َس��دٌّ

∗∗∗
وال��ه��م��وْد ال��ب��ل��ِى أط��الل وخ��ل��َف ال��وج��وْد م��وِت ال��م��وت ظ��الِل وف��ي
وس��وْد ع��اب��س��اٍت ُس��ْح��ٍب وت��ح��ت وال��خ��م��وْد ال��رَّدى أن��ف��اس وب��ي��ن

∗∗∗
اِم��يَ��ْه وُق��دَّ خ��ل��ف��ي م��ن ت��ق��ص��ف ع��ات��ي��ْه ع��اص��ف��ٌة ت��دف��ع��ن��ي
ال��ه��اوي��ْه! ط��َرَف ل��ي وق��رَّب��ْت وآم��ال��يَ��ْه روح��ي م��زَّق��ت ق��د

∗∗∗
أع��م��اُق��ه��ا ب��ال��ي��أس ��بَ��ْت رحَّ ق��د أح��داُق��ه��ا ال��ظ��ل��م��ة ف��ي ت��ل��م��ع
م��ش��ت��اُق��ه��ا أق��ب��ل م��ش��ت��اق��ٌة وت��ري��اُق��ه��ا ال��ن��ف��س ش��اف��ي��ُة

∗∗∗
ض��ئ��ي��ْل وم��ٌض ل��آلم��ال وك��ان ال��ذل��ي��ْل ع��زُّ ع��ن��دك ل��ي ك��ان ق��د
ال��ق��ل��ي��ْل وم��ات ال��ن��وُر ف��ان��ط��ف��أ ال��رح��ي��ْل ق��ب��ل َظ��نِّ��ي ف��ي ي��ل��م��ع

∗∗∗
ال��ِح��راْر ال��ظ��ّم��اء وأن��ف��اس��ي ق��ل��ب��ي ب��يَ��ْه م��ا ج��اه��ل��ًة ي��ا ف��داك
ال��ق��ط��اْر؟ خ��ل��ف أَْل��َه��ُث ول��ه��ف��ت��ي ال��دام��يَ��ْه ل��ي��ل��ت��ي أن��س��ى وك��ي��ف

∗∗∗
ال��ب��ط��يءْ ال��ف��ن��اءِ ُس��مَّ ُم��ع��اِق��ًرا ال��ح��ي��اة ك��أَس أج��رع وع��ودت��ي
ي��ج��يءْ م��ن أو ي��ذه��ب م��ن س��ي��ان أراه م��م��ن أف��زُع أو أُنْ��ِك��ُر
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∗∗∗
ال��بَ��َش��ْر ب��ي��ن إْل��َف��ي��ن م��ن ت��ع��ج��ُب ب��وس��واس��ه��ا ف��اض��ت ول��ي��ل��ٍة
ال��ق��م��ْر س��ي��ر ت��ت��ب��ع وه��ذه أن��ف��اس��ه��ا خ��ل��ف ي��ع��دو ذل��ك

∗∗∗
ال��ح��س��اْب خ��الل ي��س��ري ت��ت��ب��ع��ه ��ع��اْب وال��شِّ ال��رُّب��ى ب��ي��ن ت��ت��ب��ع��ه
ع��اْب ح��ي��ن م��ح��س��ورًة وال��ت��ف��تَ��ْت ال��رِّح��اْب ي��ض��يء وه��و َه��لَّ��َل��ْت ك��م

∗∗∗
ي��دوْر ل��ي��ل��ى ض��وء م��ن َف��َل��ٍك ف��ي ال��غ��ي��وْر ال��ل��ه��ي��ف ال��ط��ف��ل وذل��ك
ون��وْر م��راٌح ج��ن��اح��ان ل��ه��ا ال��ط��ي��وْر ب��ي��ن وه��ي خ��ط��اه��ا ي��ق��ف��و

∗∗∗
َش��ُروْد ول��ح��ٌظ ش��راع��ان ل��ه ال��وج��وْد ب��ح��َر ي��ع��ب��ُر ك��زورق
ي��ع��وْد ل��ن ك��أن ح��ت��ى وارت��ف��ع��ا ص��ع��وْد ف��ي غ��رَّب��ا أو ش��رَّق��ا ك��م

∗∗∗
وال��ق��راْر ال��ُه��دى م��ف��ق��وَد أه��ت��ف ك��ئ��ي��ْب ش��ق��يٌّ إن��ي ارج��ع��ي ل��ي��ل��ى
دي��اْر! ي��ا ه��ن��ا ل��ي��س وع��ال��م��ي غ��ري��ْب إن��ي األوط��ان ه��ات��ه ي��ا

∗∗∗
ال��ثِّ��ق��اْل ال��م��بْ��ك��ي��ات ت��ح��ت أرزح وخ��لَّ��ْف��ت��ن��ي وح��دي ت��رك��ت��ن��ي
ال��خ��ي��اْل؟ ول��ي��د م��اض��ي��ن��ا أَُك��لُّ وأن��ك��رت��ن��ي م��ي��ث��اق��ي أن��ك��رِت

∗∗∗
ع��ذب��ِه م��ن وارت��ح��ُت ِب��ُم��رِِّه وان��ط��وى أح��الم��ه م��ن ف��رغ��ت
ب��ِه ي��وًم��ا ي��ك��ف��ر ال��ذي ع��ل��ى ال��ه��وى ف��ذن��ب ش��ئ��ِت م��ا األم��ُر
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∗∗∗
س��واْه َدْرٌب اإلي��م��ان إل��ى ك��ان وم��ا س��ب��ي��ل��ي ال��ل��ه إل��ى ك��ان
إل��ْه م��ن م��ن��ح��ة ع��ن��دي وك��ان ب��ل��س��م��ا ال��ه��وى ُج��رح ف��ي وك��ان

∗∗∗
ال��ب��ع��اْد ه��ذا ظ��ل��م م��ن ب��ي أرأُف ال��ج��ح��ي��م ف��إنَّ ن��اري ت��ك��ن م��ه��م��ا
ال��وداْد ن��س��م��اُت ل��طَّ��َف��تْ��ُه ق��د م��ق��ي��ْم أو ُم��ْق��ِع��ٍد ه��مٍّ وربَّ

∗∗∗
ال��غ��اب��رْه ال��ذَِّك��ُر وع��اودت��ن��ي ال��ه��ش��ي��ْم وق��رَّ ال��ن��اُر ��ِت ف��خ��فَّ
ال��ث��ائ��رْه ال��ُخ��َص��ل ف��ي م��ع��رب��ٌد وال��نَّ��س��ي��ْم ه��ادئً��ا ي��ج��ري وال��ن��ي��ُل

∗∗∗
أم��س��ه��ا تَ��ُخ��ْن إْن ح��ي��ات��ي وي��ح َف��ُخ��ْن خ��ان��ت األي��اُم: ت��ه��ت��ف ك��م
ت��ن��س��ه��ا وإن ل��ي��ال��ي��ه��ا وال يَ��ُه��ْن ل��م ع��ه��ُده��ا ه��ذا ه��ن��ُت إن

∗∗∗
أق��ن��ُص ف��ال ��ي��ُد ال��صَّ وي��ع��رض ال��ف��واْت ق��ب��ل ال��ف��رص��ُة ب��ي تُ��ه��ي��ب
ي��رخ��ُص ال ع��ن��دَي غ��ال وم��ا ال��ذك��ري��اْت ع��ل��ى زادي ام��رؤ إن��ي

∗∗∗
ي��ف��وْت ال أن��ه ��ي ه��مِّ وك��ان وف��ات ولَّ��ى ال��ع��م��ر ف��ي وم��ط��ل��ٍب
ي��م��وْت ال م��غ��رٌب ن��ف��س��ي وم��لءُ م��اْت ف��يَّ ض��اح��ًك��ا ف��ج��ًرا ك��أن

∗∗∗
ت��رج��ع��ي ب��أن ال��ط��اغ��ي واألم��ِل يَ��ب��ي��ْد ال ال��ذي ال��ح��يِّ ال��ّس��أم ف��ي
أّدع��ي! م��ا ال��س��ْل��وان وأّدع��ي ج��دي��ْد م��ن وم��ا ال��ع��ي��ش ْد أج��دِّ
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∗∗∗
ل��ع��ْل ف��ي ك��لَّ��ُه زم��ان��ي أق��ض��ي أن��ث��ن��ي وال ال��ح��ظُّ خ��ان��ن��ي ك��م
األج��ْل ث��وَب ب��اآلم��اِل ��ْع��ُت َرقَّ أن��ن��ي ل��ي ال��م��رآة وت��ق��س��م

∗∗∗
ال��خ��ري��ْف ف��ي ك��لُّ��ه ��ي ه��مِّ وك��ان ال��رب��ي��ْع وخ��ان ال��ص��ي��ُف ف��ات��ن��ي ق��د
وري��ْف وظ��لٌّ أي��ٌك ل��ي وأن��ت ج��م��ي��ْع ش��م��ل��ي ح��ي��ن َش��ك��ات��ي وم��ا

∗∗∗
ال��ش��ت��اءْ وزح��ف األب��اط��ي��ل م��وُت ال��ق��ن��اْع ع��ن��دي م��زَّق ق��د واآلن
ال��ف��ن��اءْ وش��ح��وُب ال��م��ن��اي��ا بَ��ْرُد ال��خ��داْع وف��ضَّ ال��وه��َم وب��دَّد

∗∗∗
��ِد ال��ُح��سَّ أف��ئ��دة ب��ه ��ْت َغ��صَّ ال��ذي ل��ك��ن��زي ال��ق��ل��ُب وأَِس��َف
ي��دي وم��ن��ه م��ن��ه��ا َص��ِف��َرْت ق��د ل��ي ك��ن��ز وال وه��م��ي م��ن ص��ح��وت

∗∗∗
ال��غ��ِد ب��ُح��ْل��م َم��ْوِش��يٌّ ب��ال��ح��بِّ ي��وُم��ُه ُم��ك��ت��ٍس زم��اٌن أي��ن
وال��م��وع��د؟! اآلم��ال ع��ري��ان��ة م��ح��روم��ًة األي��ام ه��ات��ه م��ن

∗∗∗
ال��س��ع��ي��د! ض��ح��ك��ات ب��ث��غ��ري م��ات��ت ك��م��ا ه��ن��ائ��ي ال��ده��ُر ق��ت��ل ق��د
ال��ح��دي��ْد والن ال��ج��اف��ي ف��ان��ع��ط��ف ق��س��ا زم��اٌن رقَّ ورب��م��ا

∗∗∗
وع��ي��ْد ل��ق��اء ي��وم ب��ف��رح��ٍة واع��ٌد أو اآلم��ال م��ح��ق��ق
وع��ي��ْد! ال��ل��ي��ال��ي وع��د ك��أن��م��ا ب��ه ش��كِّ��ي ث��ار يَ��ِع��ْدن��ي ف��إن
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∗∗∗
ال��م��ح��ت��ج��ْب ال��ق��َدِر ك��فُّ َخ��طَّ��تْ��ُه ُك��ِت��ْب س��ج��لٌّ ه��ذا آس��ف��ا وا
ذه��ْب؟ ع��ّم��ا تَ��ْس��آل��َي وف��ي��م ال��ِح��َق��ْب ل��ق��دي��م َع��ْوِدي ف��ف��ي��م

∗∗∗
ض��اْق ال��ي��وم ف��وق��ه��ا س��ه��ٍل وك��لُّ ب��ه��ا وض��ق��ن��ا م��ص��ُر ب��ن��ا ض��اق��ت
ال��رف��اْق؟ وأي��ن ن��دام��اي؟ أي��ن رح��ِب��ه��ا ع��ل��ى ال��دن��ي��ا وض��اق��ِت

∗∗∗
ال��ري��اْح ش��م��َل ت��ج��م��ع وق��ب��ض��ٌة راْح وال��ُع��م��ُر ال��ع��م��َر تَ��لُ��مُّ ك��فٌّ
ص��ب��اْح وت��ولَّ��ى ت��ولَّ��ى ل��ي��ٌل راح ظ��ل وال ب��اٍق َح��بَ��ٌب ال

∗∗∗
وان��ه��ي��اْر م��ص��رٌع م��س��اءٍ ك��ل ل��ل��نَّ��ه��اْر ي��ا م��ات ن��ه��اٌر ه��ذا
ال��ج��داْر وراءَ ال��ش��م��ُس وغ��اب��ِت ان��ح��داْر ب��ع��د ال��ن��وِر ج��داُر م��ال

∗∗∗
غ��ي��وْم وه��ذي ال��ق��ان��ي ب��ل��ون��ه��ا ال��ه��م��وْم ص��ب��غ��تْ��ُه م��س��اءٌ وذا
ل��ل��ن��ج��وْم ل��يِّ��نً��ا م��ه��ًدا ت��ب��س��ط ت��ح��وْم ف��ي��ه��ا وال��ظ��ل��م��ُة ت��ح��وم

∗∗∗
األف��ْق اس��ت��ح��ال ح��ت��ى ي��زل ف��ل��م اح��ت��رْق ال��س��م��اء ف��ي ث��وبً��ا ك��أن
ال��ش��ف��ْق ذي��وُل إالَّ ي��ُع��د ول��َم رم��ْق ب��ق��اي��ا أو دخ��اٍن ظ��لَّ

∗∗∗
��ت��اْر ك��ال��سِّ دون��ه��ا م��ا ح��اج��ب��ًة ال��ُم��غ��ي��ْر زح��َف ال��ظ��ل��م��اءُ وت��زح��ف
داْر ال��ح��ظُّ وال ال��ش��أن اخ��ت��ل��ف م��ا ق��ري��ْر أو وادٌع ح��يٍّ وك��ل

339



ناجي إبراهيم شعر

∗∗∗
ك��ال��ج��ن��وْن ب��ه��ا ال��ك��ب��رى وال��ح��ك��م��ُة وال��م��ن��وْن ت��اف��ٌه أم��ٌر ال��ع��ي��ُش
ال��ط��ح��وْن رح��اه��ا دارْت وه��ك��ذا ال��س��ن��وْن وت��م��ض��ي ن��م��ض��ي وه��ك��ذا

∗∗∗
ال��ف��رار؟ وأي��ن ال��ع��م��ُر س��ي��ن��ق��ض��ي َط��ْع��ِن��ه��ا وف��ي ح��ي��نً��ا ��َه��ا َش��جِّ ف��ي
ال��ُغ��ب��اْر! وع��ت��اُب ال��ش��ظ��اي��ا ن��وُح ط��ح��ِن��ه��ا م��ن ال��ش��اك��ي��ن وث��ورُة
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اإلهداء

األب��دي��ْه وج��الُل ال��ع��ب��ق��ري��ْه وح��ُي أن��َت
ش��ق��ي��ْه أرض ف��ي وال��رح��م��ة ال��خ��ل��د ل��ح��ُن أن��ت
ال��ب��ش��ري��ْه ال��ع��ق��ول ف��ي��ه ت��ع��ب��ْت س��رٌّ أن��ت
ال��ش��ج��ي��ْه وأن��ات��ي أش��ع��اري أش��ج��ت��ك ت��ك��ن إن
ن��دي��ْه وال��دم��ع ب��ال��دم ط��اق��ًة ف��ت��ق��بَّ��ْل
ال��ه��دي��ة ل��ي ف��اغ��ف��ر ت��رَض ل��م وإذا ع��ن��ه��ا وارَض

∗∗∗
ال��ض��ح��ي��ْه! وق��رَّب��ن��ا ال��ع��م��ر ن��ض��ب ح��ب��ي��ب��ي! ي��ا
ال��ب��ق��ي��ْه أه��ن��ا ف��م��ا ال��م��اض��ي ش��ق��ي ق��د ي��ك��ن إن
ذه��ب��ي��ْه وأم��اٍن غ��واٍل خ��ي��االٍت ف��ي
ال��ع��ش��ي��ْه ت��م��ض��ي م��ث��ل��م��ا ع��ل��ي��ه��ا ال��ص��ب��ح ي��ط��ل��ع
ُق��ُدس��ي��ْه وروح ال��س��م��اوات، ص��ه��ب��اء أن��ت
ال��ع��ص��ي��ْه أوج��اع��ي ف��ت��ن��س��ي��ن��ي ت��س��ق��ي��ن��ي ب��تَّ
وت��ح��ي��ْه! وغ��راًم��ا ح��ي��ٍن ك��ل ف��س��الًم��ا





املآب

طويلة. غربة بعد محموًال عليًال الناظم رآه با، الصِّ رفاق من رفيق

م��ح��م��وال ��ًدا م��وسَّ ال��خ��ي��اُل وَم��ِن ذب��وال ال��ف��ات��راُت ال��ع��ي��وُن ِل��َم��ن
األول��ى ال��ل��ي��ال��ي ف��ي ع��ي��ن��ي وس��ه��اد أي��ام��ه ص��ب��ا ف��ي ق��ل��ب��ي ه��مَّ ي��ا
ت��أوي��ال وال ش��كٍّ��ا دق��اتُ��ه ت��دع ل��م وق��ل��ب��ي ك��ذَّب��ت��ا ع��ي��ن��اي
ع��ل��ي��ال ال��ع��ائ��دي��ن ب��ي��ن م��ض��ن��اك ت��ج��د أف��ْق ال��ع��ل��ي��ل ال��م��ل��ك أي��ه��ا ي��ا
رس��وال إل��ي��ك أح��الم��ي وب��ع��ث��ُت ب��اك��يً��ا ان��ت��ظ��رت��ك ك��م ال��م��آب ي��وم
م��س��ؤوال أدْع ل��م ح��ت��ى وس��أل��ُت م��خ��اط��بً��ا ت��رك��ُت ف��م��ا ع��ن��ك خ��اط��ب��ُت
م��أم��وال وال ع��ذبً��ا م��ت��خ��يَّ��ًال أدع ف��ل��م ال��ج��م��ي��ل األم��ل ف��ي وغ��رق��ُت
م��ب��ذوال م��دم��ًع��ا ال��م��ح��اج��ر ع��ن��د أذر ف��ل��م ع��ل��ي��ك ي��أس��ي م��ن وب��ك��ي��ُت
غ��ل��ي��ال ي��ب��ل أو أواًم��ا ي��ش��ف��ي ل��ع��ل��ه ال��خ��ف��يَّ ال��زم��ن وأس��ائ��ل
وص��وال» ال��ع��ق��ول ل��ه��ا ت��س��ت��ط��ي��ع ال أس��راره ال��ذي ال��زم��ن أي��ه��ا «ي��ا
وخ��ل��ي��ال؟» ه��اج��ًرا خ��ل��ي��ًال ج��م��ع��ت ل��ح��ظ��ة وراءك أَوم��ا ق��ل «ب��ال��ل��ه
ف��ض��وال ال��ح��ي��اة ي��ج��د ب��ع��ده��ا م��ن ي��ع��ش وم��ن ال��ح��ي��اة وه��ي ل��ح��ظ��ٌة ه��ي
م��ش��غ��وال أزل ول��م ال��ص��ب��اح ودن��ا خ��واط��ري م��لء وأن��ت ال��ظ��الم م��رَّ
م��ل��وال ال��ش��ؤون م��ن ال��ن��ه��ار ح��م��ل ب��م��ا أم��س��ى ف��ت��ى ع��ل��ى ال��ن��ه��ار وأت��ى
ال��م��ح��م��وال ِع��ب��ئ��ه��ا ن ي��ه��وِّ م��م��ن أق��ف��رت ه��ي إن ت��م��لُّ ال��ح��ي��اُة وك��ذا
ون��ح��وال م��ت��ت��اب��ًع��ا ض��نً��ى إال ب��ب��ال��غ ول��س��ت ك��دٍّ ع��ل��ى ك��دٌّ
ال��م��ص��ق��وال خ��اط��ري وك��دَّر ف��ْك��ري ف��ي اإلش��راَق ب��دَّل ال��ح��وادِث ُ ص��دأ
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ج��م��ي��ال أراه ص��ح��ًوا ل��ي يُ��ب��ِق ل��م ��ب��ا ال��صِّ أف��ق ف��ي األن��واءِ وت��ت��اب��ُع
ظ��ل��ي��ال ال��وف��اء ظ��لَّ ل��ن��ا م��دت دوح��ٌة وزال��ت ال��غ��ال��ي ال��ص��ب��ا ذه��ب
ق��ي��ال! ش��يءٍ ف��ك��ل س��ك��تُّ ف��إذا م��ن��ط��ق��ي أم��ام��ك ي��خ��ذل��ن��ي أي��ام
خ��ج��وال ب��ال��ش��ف��اه ت��ع��ث��ر ب��ف��م��ي ج��رى ل��ف��ٌظ ف��إْن ُح��ب��ي ب��ي وي��ث��ور
ووب��ي��ال م��ح��ط��ًم��ا ف��أذاق��ن��ي��ه ال��ه��وى أرِد ب��ن��ب��ع��ِه ن��زل��ُت َم��ن ي��ا
ج��ه��وال ال��دف��ي��ن ب��ال��داء أل��ق��اك أن وخ��ش��ي��ت ذق��ت��ه م��ا راع��ن��ي م��ا
م��ج��ه��وال! دف��ي��ن��ه��ا وظ��ل ش��بَّ��ْت ص��ب��اب��ًة ال��ف��ؤاد ع��ان��ى م��ا ف��أش��دُّ
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إل��ي��ك��ا ال��روح ع��ط��ش ت��دري ل��س��َت األم��ان��ي روَح ي��ا ال��روِح ح��ب��ي��َب ي��ا
م��ق��ل��ت��ي��ك��ا م��ن أش��رب��ه ل��ل��رَّدى ف��ان��ي غ��ي��ر أن��ي��ن ف��ي وح��ن��ي��ن��ي

∗∗∗
ح��س��اْب ف��ي ل��ي ي��ك��ن ل��م ول��ق��اء وش��ج��وْن ب��ثٍّ س��اع��ة م��ن آه
ال��غ��ي��اْب ُم��رَّ ي��ا ال��ه��ج��ر ط��وي��َل ي��ا ال��ظ��ن��وْن ف��ي ل��ي ي��در ل��م وح��دي��ٍث

∗∗∗
ال��غ��ري��ْب ب��ال��ق��ل��ِب ال��ب��ي��ِن ف��ت��ِك ب��ع��د وس��الم ص��ف��ٌو س��اح��ر ي��ا ح��لَّ
ال��ج��دي��ْب! ب��ال��ع��م��ر ال��ن��ار ف��ت��ك ب��ع��د وغ��م��اْم وظ��لٌّ رْوٌض ودن��ا

∗∗∗
ال��رح��ي��ْق م��ش��ي ن��ش��وت��ه��ا وم��ش��ت ال��س��ع��ي��ْد ك��ال��ح��ل��م ال��س��اع��ة م��رَِّت
ال��رق��ي��ْق! ال��ح��ل��و ف��م��ك م��ن ع��ش��ت��ه ج��دي��ْد ع��م��ٌر وذا ال��ع��م��ر، ذه��َب

∗∗∗
وي��روْح ي��غ��دو ال��ص��ام��ت وال��ه��وى دن��ا وال��ل��ي��ل ال��س��اع��ة م��رَِّت
ب��روْح روًح��ا ال��دُّج��ى ف��ي واع��ت��ن��ق��ن��ا أج��س��ادن��ا واخ��ت��ف��ت وت��الش��ت
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∗∗∗
ال��روّيْ أب��دع��ُت وب��إل��ه��ام��ك ل��ْك م��ن��ك وش��ع��ري ال��ش��ع��ر ت��س��م��ع
ُق��دس��ّيْ ش��ع��ٌر م��ن��ك ل��ف��ٍظ ك��ُل م��ل��ْك ال��ح��س��ِن م��ع��ج��َزَة ي��ا أن��ت

∗∗∗
ال��ح��زي��ْن ال��م��اض��ي ص��ور وت��وال��ت وس��ك��وْت ج��الل ف��ي راج��ع��ت��ن��ا
ال��س��ن��ي��ْن ق��ل��ب ع��ل��ى ط��ب��ع��ن��اه م��ا ي��م��وت أو ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ي��ب��ل��ى ك��ي��ف

∗∗∗
ودم��وْع ب��س��ه��ٍد وخ��ط��ْط��ن��اُه ب��ن��اْر ك��ت��ب��ن��اُه م��ا ي��ف��ن��ى ك��ي��ف
ال��ض��ل��وْع ف��ي ال��م��ت��واري وال��ش��ه��ي��د وال��ن��ه��ار ع��ل��ي��ه ال��ل��ي��ل ي��ش��ه��د

∗∗∗
َس��ف��ْر! م��ن اس��ت��راح��ا ك��غ��ري��ب��ي��ِن س��اح��ٍة ف��ي أرواُح��ن��ا ال��ت��ق��ت
وال��ِذك��ْر األم��ان��ْي ف��ي��ه��ا زاُدن��ا واح��ٍة ف��ي رح��َل��ن��ا وح��َط��ْط��ن��ا

∗∗∗
ظ��ِالل��ْك؟ غ��ي��ر ف��ي دن��ي��اَي َح��ُس��ن��ت وه��ْل ال��م��اض��ي ع��ن وت��س��اءل��ُت
س��ؤاِل��ْك؟! م��ن ي��م��ض��ي أي��ن وف��ؤادي خ��ج��ْل؟! م��ن أم��ض��ي أي��ن ح��ب��ي��ب��ي! ي��ا

∗∗∗
ع��ي��ِن ن��وِر م��ن أو ض��اَع ش��ب��اٍب ِم��ِن ال��ُم��ِق��ْل ج��ه��ُد يُ��خ��ِج��لُ��ن��ي م��ا ش��دَّ
َديْ��ن��ي ��ي��ُت وفَّ م��ا ل��ك وأران��ي األج��ْل ق��ل��ِب ف��ي ال��س��ق��ُم ي��ت��م��ش��ى

∗∗∗
وأم��س��ي ي��وم��ي ف��ي ت��رض��اُه م��ا ف��اق��ِض وح��دْك ل��ك ول��ح��ن��ي ش��ادي��َك أن��ا
ن��ف��س��ي! ت��وأم ي��ا أي��اِم��ك غ��ي��َر ب��ع��َدْك أذك��ُر وم��ا ال��ده��ُر درَج
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∗∗∗
ال��ق��دي��ْم وال��وك��ِر غ��ِص��ن��ك ل��س��وى ص��ب��ا م��ا ق��ل��ب��ي ال��ط��ائ��ُر! وأن��ا
ال��ك��ري��ْم وال��ودُّ ال��ط��اه��ُر وال��ه��وى ��ب��ا ال��صِّ ح��اُل وال ت��ب��دَّل��ن��ا! م��ا

∗∗∗
ص��ب��اْه؟ أح��الَم ال��ق��ل��ُب ي��ن��س��ى ك��ي��ف وب��اِل��ْك ب��ال��ي م��ن ذك��راُه ت��َزْل ل��م
ال��ح��ي��اْه؟! ف��ج��َر ي��ا ال��ف��ج��ر يُ��ن��س��ى ك��ي��ف ج��م��ال��ْك ف��ج��ر ع��ل��ى ع��ي��ن��ي ص��ح��ْت ق��د
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حالها. تغريت قد فوجدها له أحباب دار إىل الشاعر عاد

وم��س��اءَ ص��ب��اًح��ا وال��م��ص��لِّ��ي��ن ط��ائ��ف��ي��ه��ا ك��نَّ��ا ال��ك��ع��ب��ُة ه��ذه
غ��رب��اء؟! رج��ع��ن��ا ب��ال��ّل��ه ك��ي��ف ف��ي��ه��ا! ال��ح��س��َن وع��ب��دن��ا س��ج��دن��ا ك��م

∗∗∗
ال��ج��دي��ْد ت��ل��ق��ى م��ث��ل��م��ا ج��م��ود ف��ي ل��ق��ي��ت��ن��ا وح��بِّ��ي أح��الم��ي داُر
ب��ع��ي��ْد م��ن إل��ي��ن��ا ال��ن��وُر ي��ض��ح��ك رأتْ��ن��ا إن ك��ان��ْت وْه��ي أن��ك��رتْ��ن��ا

∗∗∗
اتَّ��ئ��ْد ق��ل��ُب ي��ا أه��ت��ف: وأن��ا ك��ال��ذب��ي��ْح ب��ج��ن��ب��ي ال��ق��ل��ُب رْف��َرَف
ن��ع��د! ل��م أنَّ��ا ل��ي��ت ُع��دن��ا؟ ِل��َم ال��ج��ري��ْح وال��م��اض��ي ال��دم��ُع ف��ي��ج��ي��ب

∗∗∗
وأل��ْم ح��ن��ي��ن م��ن وف��رغ��ن��ا ال��غ��راْم ن��ط��ِو ل��م أََو ُع��دن��ا؟ ِل��َم
ك��ال��ع��دم؟! ل��ف��راغ وان��ت��ه��ي��ن��ا وس��الْم ب��س��ك��ون ورض��ي��ن��ا

∗∗∗
ل��ل��م��س��اءْ م��ع��نً��ى اآلخ��ُر ي��رى ال األل��ي��ْف ط��ار إذا ال��وك��ُر أي��ه��ا
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��ح��راء ال��صَّ ك��ري��اح ن��ائ��ح��ات ك��ال��خ��ري��ْف ُص��ف��ًرا األي��ام وي��رى

∗∗∗
أن��َت؟! ال��ع��اب��س ال��ط��ل��ُل ه��ذا أََو ب��ن��ا! ال��ده��ُر ص��ن��ع م��م��ا آِه
! وب��تَّ ال��ض��ن��ك ع��ل��ى ب��تْ��ن��ا م��ا ش��دَّ أن��ا ال��رأس ال��م��ط��رق وال��خ��ي��ال

∗∗∗
ون��دام��ى؟ ب��س��اًط��ا أه��ل��وَك أي��ن ال��س��م��ُر؟ وأي��ن ن��ادي��َك؟ أي��ن
وغ��ام��ا ع��ي��ن��ي إل��ى ال��دم��ُع وث��َب ت��ن��ظ��ُر ع��ي��ن��ي أرس��ل��ُت ك��ّل��م��ا

∗∗∗
ج��وِِّه ف��ي أن��ف��اُس��ه وس��رْت ال��س��أْم ف��ي��ه ث��وى ال��ح��س��ن َم��ْوِط��ُن
ب��ه��وِه ف��ي أش��ب��اُح��ه وج��َرْت وج��ث��ْم ف��ي��ه ال��ل��ي��ُل وأن��اخ

∗∗∗
ال��ع��ن��ك��ب��وْت ت��ن��س��ج��ان وي��داه ال��ع��ي��اْن رأَي أب��ص��رتُ��ه وال��ِب��ل��ى!
ي��م��وْت! ال ح��يٌّ ف��ي��ه ش��يءٍ ك��لُّ م��ك��اْن ف��ي ت��ب��دو وي��ح��َك ي��ا ص��ح��ُت

∗∗∗
وَش��ِج��ي ب��ه��ي��ٍج م��ن وال��ل��ي��ال��ي وَح��َزْن س��رور م��ن ش��يءٍ ك��لُّ
ال��درِج ف��وق ال��وح��دِة وُخ��ط��ى ال��زم��ْن أق��داَم أس��م��ُع وأن��ا

∗∗∗
ال��ط��ل��ي��ْح ل��ل��ع��ان��ي ال��خ��ل��ِد وظ��الل ال��ش��ف��ي��ْق وم��غ��ن��اَي ال��ح��ان��ي ُرْك��ِن��َي
أس��ت��ري��ح ك��ي��م��ا ج��ئ��ت��َك وأن��ا ال��ط��ري��ْق ط��ال ل��ق��د ال��ل��ه ع��ل��م

∗∗∗
ال��ِم��ح��ْن! وادي م��ن آب ك��غ��ري��ب ج��ع��ب��ت��ي أُل��ق��ي ب��اب��َك وع��ل��ى
ال��وط��ن! أرض ع��ل��ى َرْح��ل��ي ورس��ا غ��رب��ت��ي ع��نِّ��ي ال��ل��ه ك��فَّ ف��ي��َك
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العودة

∗∗∗
ب��ؤس��ي! ع��اَل��م ف��ي ال��ن��ف��ِي أب��ديُّ ط��ري��ْد ول��ك��نِّ��ي أن��َت وط��ن��ي
ك��أس��ي! أُف��رغ ب��ع��دم��ا أم��ض��ي ث��م أع��وْد ف��ل��ل��ن��ج��وى ع��دت ف��إذا
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احلنني

شخًصا. يتجسم قد وزاد كرب إذا الحنني

م��ج��ن��ون ط��غ��ي��اَن ط��غ��ى ش��وٌق وي��ض��ن��ي��ن��ي ي��ع��ذب��ن��ي أم��س��ى
ت��داوي��ن��ي؟ أض��ال��ي��ٌل إالَّ ب��ي��دي ي��ع��د ول��َم ال��ش��ف��اء أي��ن
م��أم��ون غ��ي��ر ع��ب��اٌب ص��دري وف��ي ه��دوء وال ال��ه��دوء أب��غ��ي
م��ط��ع��ون أن��ي��َن ف��ي��ه وي��ئ��ن ب��ه ال��ح��ن��ي��ن َل��جَّ إن ي��ه��ت��اج
م��س��ج��ون ق��ض��ب��ان وك��أن��ه��ا أض��ال��ع��ه ف��ي ي��ض��رب وي��ظ��ل
ي��س��ق��ي��ن��ي وي��ب��ي��ت ُم��رِّه م��ن ي��ج��رع��ن��ي وم��ا ال��ح��ن��ي��ن وي��َح
ل��ي��ِن وم��ن خ��ف��ٍض م��ن ش��اء م��ا ل��ه ب��ذل��ُت ط��ف��ًال رب��ي��تُ��ه
ال��ب��س��ات��ي��ِن ك��ن��واِر ورب��ا س��اع��ُده اش��ت��دَّ ��ا ل��مَّ ف��ال��ي��وم
وي��ف��ن��ي��ن��ي ب��ه ي��ع��ي��ُش زاًدا ودم��ي ش��ب��ي��ب��ت��ي غ��ي��ر ي��رَض َل��م
دون��ي! ل��ه خ��الٍّ ي��رت��ض��ي ال الزم��ن��ي ل��ي��الءَ ل��ي��ل��ٍة ك��م
ي��م��اش��ي��ن��ي ظ��الٍّ ل��ه وأرى ي��خ��اط��ب��ن��ي ه��م��ًس��ا ل��ه أل��ف��ي
ال��ب��راك��ي��ِن ك��أن��ف��اِس وج��ه��ي ع��ل��ى ي��ه��بُّ ل��ه��بً��ا م��ت��ن��ف��ًس��ا
ل��ل��م��س��اك��ي��ِن م��أًوى ك��ال��ل��ي��ِل وم��ا ال��ع��ظ��ي��ُم ال��ل��ي��ُل وي��ض��ُم��ن��ا





املحرتق الناي

ال��ب��راي��ا ي��غ��ش��ى وال��ل��ي��ل ح��ب��ي��ب��ي ي��ا م��رَّة ك��م
س��واي��ا ش��اٍك ـ��ظ��الِم ال��ـ ف��ي وم��ا وح��دي أه��ي��م
ن��اي��ا! ال��ش��ع��َر وأج��َع��ُل ل��ح��نً��ا ال��دم��َع أص��يِّ��ُر
ب��ج��واي��ا؟! أش��ع��ل��ت��ه ح��ط��ام ي��ل��بِّ��ي وه��ل
ال��ب��ق��اي��ا ت��ذرو وال��ري��ُح ف��ي��ه ت��وغ��ل ال��ن��ار
ال��م��ن��اي��ا! وب��ي��ن ـ��م��ن��ى ال��ـ ب��ي��ن ال��ن��اي أت��ع��َس م��ا
ش��ك��واي��ا م��رج��ًع��ا ح��زي��نً��ا وي��ش��دو ي��ش��دو
ال��ط��واي��ا ه��واه ع��ل��ى ط��وي��ن��ا َم��ْن م��س��ت��ع��ط��ًف��ا
ص��ب��اي��ا ف��ي ع��رف��ت��ه خ��ي��اٌل ي��ل��وح ح��ت��ى
ش��ف��ت��اي��ا ث��غ��ره م��ن وت��دن��و إل��يَّ ي��دن��و
ع��ي��ن��اي��ا واس��ت��ي��ق��ظ��ت ت��الش��ى ب��ح��م��ل��ي إذا
ص��داي��ا! إالَّ أُْل��ِف َل��م وأص��غ��ي أص��غ��ي، ورح��ت





املنيس

وال��ن��اس��ي؟! ال��م��ن��س��يُّ وي��ل��ت��ق��ي ق��اس��ي ي��ا ال��ح��ظ ي��رق م��ت��ى
وأح��داِس؟ خ��ي��االٍت وف��ي م��ت��ى ف��ي ح��ي��ل��ٍة م��ن وه��ل م��ت��ى؟!
أن��ف��اس��ي ك��ر ف��ي وه��م��ُس��ه��ا دم��ي ف��ي ج��ريُ��ه��ا ق��راري ه��دَّ
ك��ال��م��اِس ال��خ��اط��ف ال��س��ن��ا وف��ي ال��م��ن��ت��أي ف��ي ال��ن��ج��م م��ث��ل وأن��ت
ب��ال��ن��اِس! ال��ن��ج��ُم ي��ب��ال��ي وم��ا وي��ب��غ��ون��ه ال��ن��اُس ل��ه ي��رن��و
ب��ال��ك��اس ح��اَم ح��ب��اٍب م��ث��ل ل��ك��ن��ن��ا ال��ح��س��ِن ك��أُس وأن��ت
ال��ح��اس��ي! ال��ط��ائ��ر م��ث��ل ورفَّ أنْ��واَره��ا ق��بَّ��ل وق��د ط��ف��ا
ب��اآلس! ال��ط��لُّ ي��ذُوب ك��م��ا ن��وره��ا ع��ل��ى ذاب أو وج��فَّ





قبلة حتليل

وح��ن��ي��ن أًس��ى م��ن ف��اض��ا ش��ج��ي��ي��ن وغ��رب��ة ن��أي ب��ع��د ال��ت��ق��ي��ن��ا ول��م��ا
دي��وِن ق��دي��م وت��س��ت��ق��ض��ي ب��ق��ل��ب��ي ال��ه��وى س��ال��ف ع��ن ع��ي��ن��اك ت��س��ائ��ل��ن��ي
أن��ي��ِن أيَّ ال��ك��ت��م��ان م��ن وأنَّ ج��وان��ح��ي ف��ي ال��ه��وى َض��جَّ وق��د ف��ق��م��ت
ض��ن��ي��ن غ��ي��َر ب��ال��روح ل��ه أج��ود ل��م��ق��بَّ��ل ال��ه��وى س��رَّ ف��م��ي ي��ب��ث
دف��ي��ن ك��ل األس��رار م��ن أذاع��ت ال��ت��ي ال��ق��ب��ل��ة َس��ِل��ي َش��كٍّ ف��ي ك��ن��ِت إذا
ظ��ن��ون وف��ض أوه��ام، وت��ب��دي��د م��وث��ق وت��ج��دي��د أش��واق م��ن��اج��اة
س��ن��ي��ن! وص��ب��ر أج��ف��اٍن وت��س��ه��ي��د م��ب��رٍح وس��ق��ٍم ق��اٍس ج��وى وش��ك��وى





احلياة

الشارع يف للحياة استعراض

م��ؤن��ِس ب��ال ي��وم��ي م��ض��ى وق��د ال��م��س��اءْ ح��لَّ ح��ي��ن ي��وًم��ا ج��ل��س��ُت
م��ج��ل��س��ي! م��ن ال��ع��اَل��م وأرق��ب ع��ي��اءْ م��ن وه��ْت أق��داًم��ا أري��ح

∗∗∗
ب��اط��ل��ْه وف��ي ال��ك��ون ط��ي��ب ف��ي ال��رق��ي��ب ه��ذا َك��دَّ ي��ا أرق��ب��ه!
س��اح��ل��ه ف��ي ي��رق��ب ب��ن��اظ��ر ال��ع��ج��ي��ْب ال��خ��ض��م ذا ي��ب��ال��ي وم��ا

∗∗∗
ال��ن��ه��اْر ول��غ��ز ال��ل��ي��ل غ��ام��ض م��ن أع��ل��م أو أج��ه��ل م��ا س��ي��ان
؟! ال��س��ت��ار وأي��ن ط��ال��ت رواي��ًة األع��ظ��م ال��م��س��رح س��ي��س��ت��م��ر

∗∗∗
ال��رم��اْل! ص��م��وت ف��ي اح��ت��ي��ال��ي وم��ا وأس��راره��ا ب��ال��دن��ي��ا ع��ي��ي��ُت
ال��ض��الْل! إال أغ��ن��م ف��م��ا رش��ًدا أن��واره��ا رائ��ع ف��ي أن��ش��د

∗∗∗
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ال��ظ��الْم ف��ي رح��م��ة ل��ي م��ب��ت��غ��يً��ا خ��ائ��َف��ا دون��ه��ا ع��ي��ن��ي أغ��م��ض��ت
م��ن��اْم: م��ن ي��وق��ظ��ن��ي ك��أن��م��ا ه��ات��َف��ا ص��ائ��ح��ه��ا ب��ي ف��ص��اح

∗∗∗
ع��ن��اْد! إال ال��ده��ر م��ن��ك ي��ب��ق ل��م ال��ض��ن��ى ت��ح��ت ت��رزح ام��رٌؤ أن��ت
ال��رم��اْد! خ��ل��ف ب��ال��ج��ذوة ي��ه��زأ س��ن��ا م��ن ت��ب��ص��ره م��ا وك��ل

∗∗∗
ال��ه��ب��وْب ع��ن��د ال��ري��ح دويَّ ت��دوي ق��وى م��ن تُ��ب��ص��ره م��ا وك��ل
ال��غ��روْب! ب��ع��ي��ن ال��دن��ي��ا إل��ى ي��رن��و ث��وى ق��د م��ب��ت��ئ��س م��ن ي��س��خ��ر

∗∗∗
ال��س��م��اءْ ف��ي أو األرض ف��ي م��ن��ب��ث��ة ال��ج��م��اْل م��ع��ان��ي ش��ت��ى إل��ى ان��ظ��ر
ب��ال��ف��ن��اءْ؟! ط��ال��ٍع ن��ذي��ٍر غ��ي��ر ال��ج��الل ه��ذا ك��ل ف��ي ت��رى أال

∗∗∗
ص��ن��ع��ه��ا ف��ي ال��ص��ان��ع ت��أن��قَّ وال��ش��ب��اْب ال��ص��ب��ا ب��ي��ن غ��ادة ك��م
س��م��ع��ه��ا! ف��ي االع��ج��اب ول��ف��ظ��ة ال��رك��اب ت��ح��دو واألن��ظ��ار ت��خ��ط��ر

∗∗∗
ال��رق��ي��ْب ي��ب��ال��ي ل��ي��س م��دلَّ��ه ج��ن��ب��ه��ا إل��ى س��ار ورب��م��ا
ال��ح��ب��ي��ْب! ذراع ي��ول��ي��ه��ا راح إذ ق��رب��ه��ا ف��ي ال��ع��ج��ب ش��دي��د ي��م��ش��ي

∗∗∗
ال��زح��اْم تُ��ب��ال��ي ال خ��ط��ًف��ا ت��خ��ط��ف ك��األج��ل س��ي��ارة إل��ى وان��ظ��ر
يُ��راْم؟! ش��يءٌ ال��م��وت ص��ن��ع ب��ع��د ه��ل ال��رج��ْل اخ��ت��راع ال��ج��اري ال��ردى ه��ذا

∗∗∗
ال��ك��ف��اْح! ال��ش��دي��د ال��ع��زم ال��ب��ات��ر ال��ج��س��ْد ال��ق��ويِّ ه��ذا إل��ى وان��ظ��ر
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الحياة

ال��ص��ب��اْح م��ن��ذ ي��دأُب رج��ل ف��ي ال��ج��ل��د ف��ح��يِّ ال��ل��ي��ل أق��ب��ل ق��د

∗∗∗
ال��خ��داْع ب��ه��ذا ض��اق ام��رٌؤ إن��ي ت��خ��دع��ي��ن؟ م��ن دن��ي��اي ي��ا أج��ب��ت:
ال��ق��ن��اْع! ع��ن��ِك م��زق��ُت ألن��ن��ي ال��س��ن��ي��ن ه��ن��يَّ ع��ي��ش��ي ع��ن م��زَّق��ِت

∗∗∗
ال��غ��ض��وْن ت��غ��ي��ر ح��ي��ن وي��ح��ه ي��ا ال��ف��ات��ن��ا ال��س��اح��َر ال��ج��م��اَل إن
ال��س��ن��ي��ْن! إث��م ال��ص��ب��غ��ة وت��س��ت��ر ال��ج��ن��ى ب��ح��ل��و ال��ده��ر وي��ع��ب��ُث

∗∗∗
س��اْر ك��ال��ب��رق ال��ج��ب��ار ورب��ه��ا ال��ع��ات��ي��ْه ال��س��ي��ارة وه��ذه
ال��ن��ه��اْر! ش��ع��اع م��ث��ل ن��ص��ي��ب��ه��ا ف��ان��ي��ْه ُش��َع��ٌل إال ه��ي م��ا

∗∗∗
س��خ��ي��ْف ك��ف��اٍح ف��ي ال��ل��ي��ال��ي ي��ق��ض��ي ال��ص��ب��وْر ل��ل��ق��ويِّ رح��م��ت��اه وا
ال��رغ��ي��ْف؟! ي��ن��ال أن م��ن��اه أق��ص��ى ال��ف��ق��ي��ْر ل��ك��دح أب��ك��ي ال وك��ي��ف

∗∗∗
ال��ج��ب��اْه! ف��وق ال��ذل��ة وم��ي��س��م ال��ج��ه��اْد ه��ذا أب��ص��رت إذا ص��ح��ُت ك��م
ال��ح��ي��اْه؟! س��ب��ي��ل ف��ي ه��ذا أُك��لُّ ال��ع��ب��اْد؟! ي��الق��ي م��اذا ح��س��رت��ا ي��ا

∗∗∗
إع��واال األرض ص��در ن��م��أل وال��م��أك��ل ال��زاد س��ب��ي��ل وف��ي
أط��ف��اال! ال��ل��ه ي��ران��ا وك��م ع��ل! ِم��ن ب��ن��ا ال��ن��ج��ُم ي��س��خ��ر ك��م

∗∗∗
ال��غ��روْر دب��ي��َب ال��دن��ي��ا ف��ي ن��دبُّ ِص��غ��اْر إن��ا غ��ف��ران��ك ربِّ ي��ا
وال��ق��ب��وْر! ل��ن��ا ت��أدي��ٌب وال��ش��ي��ُب ال��ص��غ��اْر ذي��وَل األرض ف��ي ن��س��ح��ب
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قلبراقصة

وال��س��أِم ال��ف��ك��ر ف��ي م��س��ت��غ��رًق��ا واألي��ن��ا ال��ض��ي��َق أش��ك��و أم��س��ي��ُت
ق��دم��ي ت��ج��رُّن��ي ح��ي��ث وم��ش��ي��ت أي��ن��ا إل��ى أدري ال ف��م��ض��ي��ُت

∗∗∗
ال��ن��اس��ا ل��ي��ب��ه��َج أِع��دَّ َم��ل��ًه��ى ع��ي��ن��ي أب��َص��َرْت ف��ي��م��ا ف��رأي��ُت
أج��ن��اس��ا ال��ل��ه��و ف��ي��ه وي��ب��اع ال��ح��س��ِن ف��رائ��َد ف��ي��ه ي��ج��ل��ون

∗∗∗
م��غ��م��وًرا ب��األض��واء وت��راه م��زده��ر األل��وان ب��غ��رائ��ب
ال��ن��وَرا! ي��ع��ش��ق ال��ف��راش��ة ش��ب��ه ب��ص��ٌر ول��ي َع��ِج��ًال ف��ق��ص��دت��ه

∗∗∗
وأف��واج��ا أف��واًج��ا ب��ال��َخ��ل��ق م��زدح��َم��ا أج��ت��اُز ودخ��ل��ت��ُه
وأم��واج��ا أم��واًج��ا ب��ال��ن��اس م��ل��ت��ط��َم��ا ب��ات ب��ح��ًرا وأخ��وُض

∗∗∗
��اب��ا ص��خَّ ال��ب��ح��ِر دويَّ ودووا ط��رب��وا ح��ي��ن��م��ا ح��ج��اه��م ف��ق��دوا
إع��ج��اب��ا ال��ن��ف��َس ي��م��ل��ك��ون ال ص��خ��ب��وا ل��ح��ظ��ًة اس��ت��ق��رُّوا ف��إذا



ناجي إبراهيم شعر

∗∗∗
ي��ت��ق��ُد األع��ن��اق م��ت��ط��ل��َع ��ه��ُم ص��فُّ ي��م��ي��ُل م��ت��وث��ب��ي��ن
ال��زب��ُد! ف��ك��أن��ه��ا ف��ّوارًة أك��ُف��ه��ُم َع��َل��ْت وم��ص��ف��ق��ي��ن

∗∗∗
ي��ح��ب��ون��ا م��ا أج��رُِّب ال ل��م ث��ورت��ه��م؟ ال��ي��وَم أث��وُر ال ِل��َم
ي��ض��ج��ون��ا؟! ك��م��ا أض��جُّ ال ِل��َم ص��ي��ح��ت��ه��م؟ ال��ي��وم أص��ي��ح ال ل��م

∗∗∗
وت��دم��ي��ري ��ي ُس��مِّ ال��ح��ج��ا إنَّ ش��ف��ت��ي؟ ك��ؤوَس��ه��م ت��ذوق ال ِل��َم
ت��ف��ك��ي��ري! ووق��اُر ورزان��ت��ي ف��ل��س��ف��ت��ي ال��ش��ي��ط��اِن ذم��ِة ف��ي

∗∗∗
ب��أغ��الل م��ص��ف��وٍد وم��ج��اٌل س��ع��ٌة ه��ن��ا وه��ا ض��ق��َت ق��ل��ُب! ي��ا
ال��غ��ال��ي؟! ب��ع��م��رك ص��ن��ع��ت م��اذا م��ض��ي��ع��ة؟! أع��م��اٌر أت��ق��ول

∗∗∗
ت��غ��ري ض��وام��ًرا ال��خ��ص��وَر وت��َر ع��اري��ًة ال��س��ي��ق��ان ت��َر ان��ظ��ر
ت��دري ال وأن��ت ال��ح��ي��اة! ف��ه��ن��ا ج��اري��ة ال��ل��ه��و ع��ي��ون وت��ج��ْد

∗∗∗
وظ��لَّ��ل��ه��ا ك��لَّ��ل��ه��ا ال��س��ح��ُر ع��ي��ن��ي؟ ي��ا ال��ح��س��ن��اءُ ه��ات��ه َم��ْن
ل��ه��ا! ال��ف��ؤاد وث��ب وثَّ��اب��ة، غ��ص��ِن إل��ى غ��ص��ٍن م��ن ك��ال��ط��ي��ِر

∗∗∗
ال��ض��وءُ ل��ك ي��زي��ف��ه م��ا ال ك��ذاِب غ��ي��َر ح��س��نً��ا وت��راه
م��خ��ب��وءُ! ال��ح��س��ن وراءَ ح��زٌن ب��إغ��راِب ف��ت��ن��تَ��ه��ا وي��زي��د
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∗∗∗
ي��رح��م��ه��ا ل��ي��س ع��ودي! : وي��ل��حُّ ي��رق��ب��ه��ا وال��ج��م��ُع اخ��ت��ف��ْت ث��م
أف��ه��ُم��ه��ا! ب��تُّ ب��روح��ي وأن��ا ي��ط��ل��ب��ه��ا ل��ل��ح��سِّ م��ت��ع��ٌة ه��ي

∗∗∗
ش��رك��ا ل��ه��ا ن��ص��ب��وا ف��ت��ي��ٍة ف��ي ال��ل��ي��ِل آخ��ر ف��ي ورأي��تُ��ه��ا
ال��ض��ح��ك��ا ت��ت��ك��لَّ��ُف م��س��ك��ي��ن��ة ك��ال��ظ��ل ال��ح��زُن س��ن��اه��ا ي��ع��ل��و

∗∗∗
زي��ن! أيَّ��م��ا ال��م��راق��ص ِزنْ��ِت س��ي��دت��ي! ق��ل��ت: ت��وٍّا، ف��م��ض��ي��ُت
ب��ك��أس��ي��ن؟ إع��ج��اب��ي ت��أك��ي��َد س��اح��رت��ي اآلن ت��أذن��ي��ن ه��ل

∗∗∗
وأع��ت��ذر أغ��ري��ه��ا ب��ال��ق��ول س��دى أل��حُّ وأن��ا ف��ت��م��نَّ��ع��ت
أَع��ت��ذر ال��ي��وم إن��ي ش��ئ��َت. إن غ��َدا أراك ق��ال��ت: ف��اس��ت��درك��ْت

∗∗∗
وم��رت��ق��ِب م��ن��ت��ظ��ٍر ب��ي��ن م��ا ل��رف��ق��ت��ه��ا ع��ن��ي وت��ح��وَّل��ت
أدِب ف��ي ال��م��ي��ع��اَد ُد وت��ح��دَّ ب��ب��س��م��ِت��ه��ا ت��غ��ري ف��تَّ��ان��ة

∗∗∗
م��ن��ه��ا خ��ادًع��ا س��رابً��ا أخ��ش��ى وأن��ا ب��غ��ادت��ي ال��ل��ق��اءُ ح��ان
ع��ن��ه��ا س��اع��ت��ي أس��أل وأظ��ل ال��زم��ن��ا أس��ت��ب��ط��ىءُ م��ت��ل��ه��ًف��ا

∗∗∗
ح��ي��ران��ا ل��ل��ب��اب م��ت��ط��ل��ًع��ا م��ل��ت��ف��تَ��ا ال��ري��ب ع��ي��َن وأج��ي��ل
اآلن��ا؟! ح��ب��ه ذراَع��ْي ف��ي ه��ي ف��ت��ى أي ي��دري��ك م��ا وأق��ول:
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∗∗∗
إت��الف��ا األرواَح ت��رح��ُم ال ف��ات��ن��ة وع��َد يُ��ص��دُِّق ذا َم��ْن
آالف��ا ال��وع��َد وت��رم��ي رج��ًال آون��ة ك��ل ت��الق��ي أن��ث��ى

∗∗∗
بُ��ع��ِد ع��ن ت��خ��ت��اُل ب��ه��ا ف��إذا أم��ض��ي أن ال��ي��أِس ب��ع��د وه��م��م��ُت
ق��دِّ! م��ن أُف��دي��ه وب��ق��دِّه��ا، ال��غ��ضِّ ب��ش��ب��اب��ه��ا م��يَّ��زت��ه��ا

∗∗∗
َس��بَ��ِب ألي��م��ا ي��ع��ل��م��ان ال اث��ن��ي��ن ل��م��ل��ت��ق��ى ل��ل��ق��ل��وب ي��ا
َع��َج��ِب خ��ل��وٍة ف��ي ف��ت��آل��ف��ا غ��ري��ب��ي��ن ال��دن��ي��ا ج��م��ع��ت��ه��م��ا

∗∗∗
ب��ال��ع��ك��س! األم��ُر ف��ج��اء َط��َربً��ا م��ط��م��ع��ه ك��ان ل��ق��ل��ب ع��ج��بً��ا
ال��ب��ؤس أواص��ُر ال��ق��ل��وب ب��ي��ن أج��م��ع��ه ال��ك��ون ف��ي م��ا وأش��دُّ

∗∗∗
روح��ي؟ دم��ُع��ه��ا وخ��اط��ب م��ن��ي اق��ت��رب��ت روُح��ه��ا َم��ن ي��ا أن��ت َم��ن
م��ذب��وِح أنَّ��ات س��وى ف��ي��ه س��ك��ب��ْت وم��ا ك��أس��ي! ف��ي ص��بَّ��ت��ه

∗∗∗
أم��ِد! ب��غ��ي��رم��ا م��ت��ف��اه��م��ي��ن ص��رن��ا ل��ح��ظ��ٍة ف��ي ل��ن��ا! ع��ج��بً��ا
األب��د؟! ف��ي م��م��ت��زج��ي��ن روح��ي��ن ك��ن��ا ه��ل أم��س! ل��ق��ي��تُ��ك َم��ن ي��ا

∗∗∗
ال��دن��ي��ا ه��ذه ح��ق��ارَة وِص��ف��ي وال��وص��ِب ال��س��ق��ِم ح��دي��َث ه��ات��ي
ح��يَّ��ا ن��اب��ًض��ا َك��ربَ��ِك ول��م��س��ُت ك��ث��ِب ع��ن أس��اِك رأي��ُت إن��ي
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∗∗∗
ش��اءَ األس��ى ك��ي��ف وت��ح��دث��ي أس��رارا ال��ص��دِر ف��ي ت��ك��ت��م��ي ال
وب��أس��اء ام��رأًة أرى ل��ك��ن ع��ارا وال إث��ًم��ا أرى ال أن��ا

∗∗∗
دان��ون��ا س��ن��اك ح��ول وال��ن��اس م��ب��ت��ع��د ج��د ف��ك��َرك ت��ج��دي��ن
يُ��ع��دُّون��ا! ال ك��ث��ٌر وال��ق��وُم م��ن��ف��رد ح��اَل ح��ال��ك وت��ريْ��ن

∗∗∗
أن��ذاال! خ��وَّان��ي��ن ت��رض��ي��ن ك��ن��ِت ح��ي��ث��م��ا أن��ِك وت��ري��ن
ال��م��اال! وأج��زل��وا ال��ن��ض��ار ب��ذل��وا ب��ع��ِت ف��إن ج��س��ًدا ي��ب��غ��ون��ه

∗∗∗
م��ك��ح��وِل ال��ع��ي��ن��ي��ن ف��ات��ِك ِم��ن س��ال��ْت ع��ب��رٍة م��ن ح��رَّه��ا ي��ا
ل��م��ج��ه��وِل م��ج��ه��وٍل وح��ن��ي��ن ط��ال��ْت وح��ش��ة م��ن وع��ذاب��ه��ا

∗∗∗
ال��م��ل��ُل روَح��ِك ي��أك��ُل وي��ك��اُد ت��ط��ل��ب��ه ف��ي ع��م��َرك أف��ن��ي��ِت
األم��ُل! ه��و ه��ا روُح��ك: وت��ق��ول ب��ه ت��ع��ج��ب��ي��ن َم��ْن ب��دا ف��ِإذا

∗∗∗
دُم��ُه يَ��ُه��ْن ي��خ��ل��ص إن وال��ق��ل��ُب ت��ق��رُّب��ِه ف��ي ق��ل��بَ��ك أدم��ي��ِت
ت��ف��ه��ُم��ُه ل��ي��س م��ن ب��ه ف��ازت ب��ِه ظ��ف��رِت ب��أن ح��س��ب��ِت ف��ِإذا

∗∗∗
ع��ش��اِق ج��ّد ك��أنَّ��ا ط��ال��ْت ل��خ��ل��وت��ن��ا ع��ج��ب��ت وق��د س��ك��ت��ت
ال��س��اق��ي! وال��ج��وى ال��م��دام��ة ص��رع��ى ل��ن��ش��وتِ��ن��ا ط��ربً��ا ي��ا وأق��ول:
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∗∗∗
ال��غ��س��ُق ث��وب��ِه ف��ي ��ه��ا ل��فَّ ق��د وج��ازع��ًة ب��اك��ي��ًة أف��دي��ِك
وال��ش��ف��ُق ال��ج��رُح وع��ن��دي ذه��ب��ت م��ودِّع��ة ش��م��ًس��ا ودَّع��تُ��ه��ا

∗∗∗
ال��ظ��ل��م ح��ال��ك ف��ي ت��خ��ت��ف��ي إذ أك��ب��ره��ا ك��ي��ف وت��ج��ه��ُل ت��م��ض��ي،
واألَل��ِم! ال��ص��ب��ِر ن��اُر ن��اران: ي��ط��ه��ره��ا أث��م��ت إذا روًح��ا
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امليعاد

األب��ِد آخ��ر روح��ك إِل��ف أن��ا ت��ع��ِد ل��م أخ��ل��ف��َت أو ُع��دَت إن
أرِد ول��م ك��ث��ٌر وم��وارٌد ظ��م��أِ ع��ل��ى ظ��م��أٍ ع��ل��ى ٌ ظ��م��أ
خ��ل��دي ف��ي وأن��ت ال��ن��ه��اُر وأت��ى ش��ج��ٌن ل��ي وأن��ت ال��ظ��الُم م��رَّ
أح��ِد! إل��ى ي��ص��غ��ي وال ش��اٍك إل��ى ال��غ��ض��وُب ال��ب��ح��ُر ي��س��م��ع ال
ال��زب��ِد! ال��م��ج��ن��ون��ِة أم��واج��ِه ع��ل��ى ال��ح��ي��اة ح��رُب ل��ي الح ك��م
م��طَّ��رِد األن��واءِ ع��اص��ِف ف��ي م��رت��س��م��ا ال��ض��ن��ك ط��ي��َف ورأي��ُت
ح��س��ِد ع��ل��ى ُط��وي��ت ك��ج��وان��ٍح وث��وى رواَق��ه م��دَّ ال��ل��ي��ل ف��ي
ع��دِد ب��ال م��ت��اع��بُ��ه ل��ف��ت��ى ع��دٍد ب��ال َم��ب��اه��ُج��ه ق��ب��ر
غ��ِد وب��ع��د س��ل��وى ب��ال وغ��ٌد أم��ٍل ب��ال ي��وم ي��وم��ه َم��ن
وي��دي م��ه��ج��ت��ي وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي ع��ق��دْت ال��ذي وال��ع��ه��د ل��والك
ال��ج��س��ِد ب��ال��َي ف��ي��ه وأرح��ُت غ��ي��ه��ب��ه ج��وَف ج��ن��ب��ي أض��ج��ع��ُت
ال��رش��ِد وض��ي��ع��َة ال��غ��ري��ِب ج��زَع ل��ت��رى ُع��ْد ال��م��ي��ع��اِد م��خ��ل��َف ي��ا
ال��ك��ب��ِد ح��ج��ري��َة أب��دي��ًة س��ه��ًرا م��وص��ول��ًة ول��ي��ال��يً��ا
ب��ل��ِد! ف��ي ت��ش��َف َل��م ق��ت��ال��ة وع��لَّ��ت��ه أس��ف��اٍر وط��ل��ي��َح
ص��دي! ال��ش��ف��اه ظ��م��آن وغ��ل��ي��ل وأغ��ن��ي��ت��ي أي��ام��ي ش��ع��ر ي��ا
ت��ع��ِد! َل��م ش��ف��ت��اك إذا ق��ل��ب��ي وع��دت ك��م ع��ي��ن��اك ظ��ال��م��ي! ي��ا





امليتاحلي

التالية: القصيدة فكتب ينتهي أنه وشعر مريًضا الشاعر كان

وداع��ْي ف��ي ��ْل وت��م��هَّ وال��ت��ي��اع��ْي ن��اري داِو
س��راع ل��ح��ظ��اٍت ب��ض��ع ل��ي ه��ْب ال��ع��م��ر ح��ب��ي��ب ي��ا
ال��ش��ع��اِع وإخ��ف��اَق ال��ع��م��ر م��غ��رَب ت��أم��ل ق��ْف
ال��ص��راع ط��ول ه��دَّه ال��ل��ي��ال��ي ج��بَّ��ار واب��ك
ال��م��ض��اِع! ال��ع��م��ر ع��ل��ى وال��دم��ع ال��ح��زن ض��ي��اع وا
ان��ت��ف��اع غ��ي��ر ع��ل��ى ب��ال��ش��ك��وى ال��ق��ل��ب وه��ت��اف
ال��زم��اِع وش��ك ع��ل��ى ن��ج��م م��ن ال��ن��اس ي��ه��مُّ م��ا
ال��ت��م��اع؟! ب��ع��د وخ��ب��ا ط��ل��وٍع ب��ع��د م��ن غ��اب
اض��ط��ج��اع��ي ح��ان وق��د وإِع��ي��ائ��ي ُس��ه��دي ب��ي ط��ال
ون��زاع ألٍي ب��ع��د ح��ان��ت ال��راح��ة وإذا
ال��س��ب��اِع! وأن��ي��اب س��يَّ��ان ال��غ��ي��د ف��ص��دور

∗∗∗
ب��اج��ت��م��اع ل��ش��ت��ي��ت ال��ل��ي��ال��ي ت��ق��ض��ي ل��و آِه
ال��خ��داع! ُم��رِّ أم��ٍل م��ن وك��م ت��م��ن��ي��ُت ك��م
ال��وداع! أش��ع��ار ل��ك ف��ي��ه��ا أق��رأ وق��ف��ة
ام��ت��ن��اع! أج��ي��ال ل��ك ف��ي��ه��ا أغ��ف��ر س��اع��ة



ناجي إبراهيم شعر

واب��ت��داع��ي وخ��ي��ال��ي وس��رِّي م��ن��اج��ت��ي ي��ا
وس��م��اع��ي وش��م��ي��م��ي ل��ع��ي��ون��ي وم��ت��اًع��ا
ال��ق��ن��اع: م��ه��ت��وك ال��م��وت وت��ن��س��ى ال��س��ل��وى ت��ب��ع��ث
ذراع��ي! ف��وق ت��س��ك��ب��ه��ا ال��ت��ي ال��ح��زن دم��ع��ة
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الوداع

ال��م��س��ي��ْر؟ ق��ب��ل ل��ي أع��َدْدت ال��ذي م��ا ال��ن��ذي��ْر ون��ادان��ي ح��رم��ان��ي ح��ان
األخ��ي��ْر ك��ال��زاد األوُل زادَي أن��ص��ف��ت��ن��ي وم��ا ض��اع زم��ن��ي
وض��م��ي��ْر ع��ف��اٍف م��ن وط��ع��ام��ي ال��م��ن��ى أك��اذي��ِب م��ن ع��م��ري ري
وأس��ي��ْر! ق��ي��ٌد ب��اِب��ك وع��ل��ى ودٌم ق��ل��ٌب ك��ِف��ك وع��ل��ى

∗∗∗
ن��ص��ي��ب��ي م��ن ل��ي��س��ْت ال��ج��ن��ُة ه��ذه ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ف��دع��ن��ي ح��رم��ان��ي ح��اَن
ل��ه��ي��ِب م��ن ج��س��ًرا أج��ت��اُز ج��ئ��ت��ه��ا ك��ل��م��ا ن��ع��ي��ٍم داِر م��ن آه
ال��ق��ش��ي��ِب وال��ع��م��ِر ال��غ��ضِّ وال��ش��ب��اب ��ب��ا ال��صِّ ظ��ل ف��ي إل��ف��ك وأن��ا
ال��غ��ري��ِب ك��ال��ط��ي��ِر ع��ن��ك أم��ض��ي ث��م ع��اب��ًرا ض��ي��ًف��ا ال��رب��وَة أن��زُل

∗∗∗
ف��ي��م��ا؟! وال��رق��ُة ال��ج��مُّ وال��ح��ن��اُن رح��ي��م��ا أص��ب��ح��َت ه��اج��ُر ي��ا ِل��َم
وك��ري��م��ا؟ ع��ط��وًف��ا وت��الق��ي��ن��ي ال��رض��ا ش��ه��ِد م��ن ت��س��ق��ي��ن��َي ِل��م
ع��ل��ي��م��ا ب��ال��دن��ي��ا أص��ب��ح��ُت ب��ع��دم��ا ف��م��ي ف��ي م��رٍّا ص��ار ش��يء ك��لُّ
ال��ق��دي��م��ا! وال��ج��ه��َل ال��ط��ف��َل وي��ع��ي��ُد ك��لَّ��ه ع��م��ري ي��أخ��ذُ م��ن آه

∗∗∗
ح��ول��ن��ا! خ��ي��اٍل م��ن ب��ن��ي��ن��ا ك��م م��ث��ل��ن��ا؟! س��ك��ارى ال��ح��بُّ رأى ه��ل
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ق��ب��ل��ن��ا! ف��ي��ه ال��ف��رح��ُة ت��ث��ُب م��ق��م��ٍر ط��ري��ق ف��ي وم��ش��ي��ن��ا
ل��ن��ا! وأص��ب��ح��َن ف��ت��ه��اَويْ��َن أَنْ��ُج��ِم��ِه إل��ى وت��ط��ل��ع��ن��ا
ظ��ل��ن��ا! ف��س��ب��ق��ن��ا وع��دون��ا م��ًع��ا ط��ف��ل��ي��ِن ض��ح��ك وض��ح��ك��ن��ا

∗∗∗
ن��ف��ي��ْق! ال أنَّ��ا ل��ي��َت وأف��ق��ن��ا. ال��رح��ي��ق زال م��ا ب��ع��د وان��ت��ب��ه��ن��ا
َص��ِدي��ْق وال��لَّ��يْ��ُل ال��ل��ي��ُل، وت��ولَّ��ى ال��َك��َرى ب��أح��الِم ط��اح��ت ي��ق��ظ��ٌة
ك��ال��َح��ِري��ْق ُم��ِط��لٌّ ال��ف��ج��ُر وإِذا َط��ال��ٌع نَ��ِذي��ٌر ال��نُّ��وُر وإذا
َط��ري��ق ف��ي ك��لٌّ األْح��بَ��اُب وإذَا ن��ع��رُف��ه��ا ك��م��ا ال��دُّن��ي��ا وإذا

∗∗∗
م��ورُدْك ال��تَّ��ن��ائ��ي ب��ع��َد َدن��ا َق��ْد أْس��ع��ُدْك َوَدْع��ن��ي أس��ع��ْدن��ي ه��اِت
غ��ُدْك يُ��رَج��ى وال يُ��رَج��ى غ��دي ال ذاِه��ٌب ف��ِإن��ي ف��أذق��ن��ي��ه
ت��ب��ِع��ُدْك! وراَح��ْت َح��يْ��ن��ي ق��رَّبَ��ْت ال��ت��ي ل��ي��ال��يَّ م��ن ب��الئ��ي وا
يَ��ُدْك! ت��أس��و م��ا ال��ُف��ْرق��ُة ت��ْج��َرُح ف��غ��ًدا ل��لَّ��ي��ال��ي تَ��َدْع��ن��ي ال

∗∗∗
َع��ذَاْب ِم��ن ُق��دَّت ال��لَّ��ح��ظ��ُة ه��ذه ال��ذه��اْب ح��ان وق��د ال��ب��ي��ُن أزف
ب��اْب؟! أْغ��ل��ق أن غ��ي��ر ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ال��نَّ��وى ك��ان وه��ل ال��ب��ي��ُن، أزف
��ح��اْب ال��سَّ أب��واب دون��َي أغ��ل��ق��ت وق��د ف��أم��س��ي��ُت ال��ّش��ْم��ُش َم��ض��ِت
ب��ال��ج��واْب؟! ل��ي وَم��ْن ال��لَّ��يْ��َل! أْس��أُل آث��اِرَه��ا ع��ل��ى ��تُّ وت��ل��فَّ
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وس��لَّ��ْم زار غ��داَة ال��م��ف��دَّى ل��ل��ح��ب��ي��ِب ي��ا
ي��ت��ض��رَّْم رك��اب��ه ف��ي وال��ه��وى م��س��تَ��ح��ي��يً��ا
ت��رنَّ��ْم ش��دٍو ب��أل��ِف أي��ٌك وه��و وص��ام��تً��ا
ي��ع��َل��ْم! وه��و خ��اط��ري! ون��اج��اه ق��ل��ب��ي! ن��اداه
ت��َك��لَّ��ْم! وال��ج��م��ال! وال��ن��ور ال��س��ح��ر م��ط��ل��َع ي��ا
وارَح��ْم! َق ال��م��م��زَّ ق��ل��ب��ي أع��ْن وإال أِب��ْن!

∗∗∗
ُم��َح��طَّ��ْم ح��ص��ٌن وه��و ال��ق��ل��ب ي��ض��رب غ��ازيً��ا ي��ا
وس��لَّ��ْم وأَنَّ وَه��ى ع��ل��ي��ه ط��ل��ع��ت ��ا ل��مَّ
��ْم ت��ت��ب��سَّ ورح��م��ة ت��ت��ه��ادى ف��ت��ن��ة ي��ا
م��غ��ن��ْم ل��ح��ظ��َي وال رج��اءٌ ل��ي ي��ك��ن ل��م إن
أح��ل��ْم! ب��ح��س��ن��ك دع��ن��ي ن��ص��ي��ٌب ل��ي ي��ُع��ْد َل��ْم أْو





الليايل

األن��اْم م��ن م��ج��ي��ًرا ل��ي ك��ن ال��ب��ع��ي��د ال��ه��ادئ م��ك��ان��َي
وال��ظ��الْم أن��َت ف��آوِه ال��ط��ري��ْد ال��ه��ارُب ��َك أمَّ ق��د

∗∗∗
ن��ك��د وال ف��ي��ه��ا ض��ن��ك ال ان��ف��ص��ال س��اع��ة ح��س��ن��ه��ا ي��ا
ل��ألب��ْد؟! ت��م��ه��ل��ِت ه��الَّ وال��خ��ي��اْل ال��وه��م ح��ق��ب��َة ي��ا

∗∗∗
ن��ص��ي��ب؟ م��ن ف��ي��ك ت��رى م��اذا األخ��ي��ر ال��ع��ال��م أي��ه��ا ي��ا
ح��ب��ي��ْب؟ م��ن ف��ي��ك م��وع��ٌد أم ل��ل��ض��م��ي��ر ف��ي��ك أراح��ٌة

∗∗∗
ي��رج��ى ال��ل��ق��اء ف��ي��ك ك��ان أو ن��راه ل��و ال��م��وت يَ��ع��ذُب ك��م
��ى! ال��م��س��جَّ ال��راق��ُد وي��ق��ب��ل ك��راُه ع��ي��ن��ه ع��ن ي��ن��ف��ُض

∗∗∗
ج��م��ع��ا ال��ع��ق��ول ف��وق خ��يَّ��م ت��ج��ن ب��م��ا ش��كٍّ��ا ل��ك��ن
َم��رَع��ى ال��ح��ي��اَة وي��س��ت��ط��ي��ُب ي��ئ��ّنْ ك��م ل��ل��م��رءِ ع��ج��ب��ُت
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∗∗∗
ال��س��ب��اْع ب��ال��ج��ي��ف��ة ي��ق��ن��ع م��ن��ا ال��ح��ي��اة ح��بُّ ص��ار ق��د
ال��ط��ب��اْع! ف��ي ال��ج��ب��َن وث��بَّ��ت ي��ض��نَّ��ا أن ال��س��م��َح وع��ل��م

∗∗∗
ال��غ��دي��ْر وال ي��وح��ي ال��ب��در ال وال��ج��م��وْد ال��ص��م��ُت ب��ن��ا ط��ال
األس��ي��ْر! ب��ال��ط��ائ��ر ب��رَّح��ت وال��ق��ي��ود ال��ض��ي��م ع��ال��م ي��ا

∗∗∗
أزور ك��ع��ب��ت��ي ي��ا وج��ئ��ُت أض��رَّا ع��ال��ٍم م��ن ه��رب��ُت
ال��ده��وْر ف��م ف��ي أس��ك��ب��ه وش��ع��َرا إذن خ��ي��اًال ه��ات��ي

∗∗∗
أح��ي��ا! ل��دي��ِك ع��لِّ��ي وج��ئ��ت ال��ش��ق��اءْ ع��ال��م م��ن ه��رب��ُت
وح��ي��ا! ال��ف��ؤاد وأس��ق��ي ش��ع��ًرا ال��س��م��اءْ روع��ة م��ن أش��رب

∗∗∗
وال��ح��ي��اْه ال��م��وت م��ه��زل��َة ال��ع��وال��ْم ه��ات��ه ف��ي م��ل��ل��ت
ال��ج��ب��اه ف��ي ال��ذلِّ ووص��م��ة ال��م��ع��اص��م ف��ي ال��ق��ي��د وص��ورة

∗∗∗
وال��ن��ظ��اْم ال��ع��ي��ش واح��دة ال��س��ن��ي��ن ت��ع��ب��ُر ه��ي��اك��ٌل
وال��خ��ص��اْم! ال��ح��ق��د واح��دة واألن��ي��ن ال��س��خ��ط واح��دة

∗∗∗
ال��ط��ب��اْع م��ن خ��زيً��ا ي��س��ت��ُر ال��ط��الء ذل��ك وواح��د
ال��ق��ن��اع! ذل��ك يَ��ذُْب ول��م ال��ري��اء أوج��ه ال��ب��ل��ى أف��ن��ى
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∗∗∗
ال��خ��داْع ض��ح��ك��ُة ب��ع��ي��ن��ه��ا ال��دم��وْع ك��ذب��ُة ب��ع��ي��ن��ه��ا
ج��ي��اع! ب��ه��ا ص��واٍد ع��ل��ى ال��ض��ل��وع ه��ات��ه وُم��ن��ح��ن��ى

∗∗∗
ح��ي��ْن! ك��ل ال��ب��ثِّ َك��ث��رِة م��ن ض��اْق ال��ظ��الم ص��در ك��أن
ال��س��ن��ي��ْن؟! ع��ل��ى ال��ب��راي��ا ش��ك��وى أط��اْق ق��د ك��ي��ف وي��ح��ه ي��ا

∗∗∗
م��ن��ُه ي��ئ��نُّ ك��رٍب ت��خ��ف��ي��ف ال��ش��ه��ب ي��ن��ف��ث ك��أن��م��ا
ع��ن��ُه ال��ذك��ري��ات ت��خ��ف��ف واك��ت��أْب ض��اق إن ك��ال��ق��ل��ب

∗∗∗
م��ري��ْض ه��ي��ك��ٌل ي��ح��وط��ه��ا ق��رَّْت ال��ض��ل��وع ف��ي زف��رة ك��م
ق��ري��ْض! ��ي��ت س��مِّ نَ��بُ��ْح ف��إن اس��ت��ق��رت ح��ي��ث��م��ا م��ب��ي��دة

∗∗∗
وش��ع��ْر! أذن��ه إل��ى ت��س��ري ت��ط��ول آه��ٌة ال��دج��ى ف��ي ك��م
نُ��س��ْر! م��ا ال��ل��ي��ُل ي��ف��ه��م أو ن��ق��ول! م��ا ال��ن��ج��ُم ي��ف��ه��م ل��و

∗∗∗
ال��ف��ض��اءْ ع��ل��ى م��ن��ت��ث��رات ال��ف��ل��ك أع��ي��ن ب��ال��ه��ا م��ا
ذك��اءْ! وال ف��ه��ٍم ب��غ��ي��رك ال��ح��ل��ك ق��ات��ِم م��ن ت��ط��ل

∗∗∗
ص��ب��اح؟! ب��ال م��دل��ه��م ف��ي م��ع��ي��ن أال وف��يٌّ أال
ال��ري��اْح! أنَّ��ُة ب��ي ت��س��خ��ر أن��ي��ْن ل��ي َج��دَّ وك��ّل��م��ا
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∗∗∗
س��م��ي��ع ب��ال ش��اٍك ح��ظ م��ا ان��ق��ط��اع ب��ال ش��ك��ون��ا ه��ب��ن��ا
ي��ط��ي��ع ال ع��اش ل��ي��ت��ه ي��ا أط��اْع إذا ش��ع��ٍر وح��ظ

∗∗∗
ص��داه ال��ورى ف��ي م��ب��دًدا ال��زم��ن ل��ج��ة ف��ي ي��ض��ي��ع
ت��الْه! ال��ذي ع��ذاب ي��دري َم��ْن ال��وج��وِد ف��ي ت��رى ول��ن

∗∗∗
رْف ع��ل��ي��ك ج��اٍر ل��ك��ل ح��س��ْد ب��ي ال��ن��ه��ر أي��ه��ا ي��ا
وي��رت��ش��ْف ظ��م��اه ي��روي ي��ود ك��م��ا راٍج أك��لُّ

∗∗∗
وت��ب��ت��س��ْم ح��ن��انً��ا ت��رن��و ح��ب��ي��ب إل��ى ح��ب��ي��ب وم��ن
ال��ش��ب��ْم ال��ب��ارد م��ائ��ك م��ن ن��ص��ي��ب ل��ه غ��اٍد وك��ل

∗∗∗
ي��ذُْق إن ريَّ��ان ف��راح ظ��ام��ي ك��ل ي��َت روَّ ن��ه��ُر ي��ا
ي��ح��ت��رق ب��ات ف��ٌم ف��ل��ي أوام��ي ع��ل��ى رح��ي��ًم��ا ف��ك��ن

∗∗∗
ب��ال��ن��ه��اْر ال��ج��م��ِر ه��ادئ��ة ب��ج��ن��ب��ي ج��ذوة ل��ي ن��ه��ر ي��ا
أث��ار! ك��م ال��ل��ي��ل وس��اك��ن ب��ي ب��رَّح��ت ال��ل��ي��ل دن��ا ف��إن

∗∗∗
م��س��ع��ُد؟ م��ن��ك ت��رى ف��ه��ل إِزائ��ْك ف��ي ح��رَّان وق��ف��ت
ت��ب��رُد ف��ي��ك ل��ع��ل��ه��ا ل��م��ائ��ْك ب��ه��ا أل��ق��ي وددت
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∗∗∗
ت��ح��ْد ال م��ن��ك ف��رح��م��ٌة س��ك��ْن ف��إن ل��ظ��اه��ا ع��ال��ج
األب��د! آخ��ر ل��ه��ا ق��ب��ًرا ف��ك��ن ن��اره��ا ع��ص��ت وإن

∗∗∗
ب��ب��اْل ل��ي ل��ي��س وق��رب��ه ال��ش��ت��ي��ت ال��ه��اج��ر ت��ري��ن��َي
خ��ي��ال ل��ه أم��ام��ي م��رَّ ن��س��ي��ت ِخ��ْل��ت��ن��ي وك��ل��م��ا

∗∗∗
دم��وْع ل��ه��ا ذك��رى وك��ل ذك��رى وراء ذك��رى ت��م��ر
رج��وع ب��ال م��اٍض ك��ل م��ن ت��ت��رى ال��م��ش��ج��ي��ات وت��ع��ب��ر

∗∗∗
ان��ق��ض��ى ق��د ع��ذاٍب وم��ن ع��ث��اْر م��ن ف��ي��ه وك��م م��اٍض
م��ض��ى! ل��م��ا ادك��اٌر وال ال��س��ت��ار ي��رف��ع ال ق��ل��ت ك��م

∗∗∗
ال��ن��س��ْم ع��طَّ��ر خ��ي��اَل��ه ع��ي��ن��ي ن��ص��ب اآلن أرى م��ن ي��ا
األل��م س��وى ل��ي ت��دع ول��م م��ن��ي ت��ب��ت��غ��ي��ه م��ا ب��ال��ل��ه

∗∗∗
ه��ب��اءْ أص��ب��ح��ت م��ه��ٍج م��ن أض��ع��ت��ْم م��ا ال��ل��ه ذم��ة ف��ي
أس��اءْ ل��م��ن غ��ف��رن��ا إنَّ��ا ص��ن��ع��ت��م ب��ال��ذي ن��ج��زك��م ل��م

∗∗∗
ج��دي��دا ج��رح��ن��ا ي��زل ف��ل��م أَل��ّمْ ق��د ال��ب��رء ت��ح��س��ب��وا ال
ال��ص��دي��دا! ي��خ��ب��أ ي��زل ول��م ال��ت��أْم أنَّ��ه ي��خ��دع��ن��ا
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∗∗∗
أن��س��ى وج��ئ��ت أس��ل��و وج��ئ��ت أب��ك��ي ج��ئ��ُت ال��ل��ي��ل أي��ه��ا ي��ا
��ى! ت��أسَّ وم��ا ق��ل��ب��ي، وم��ات ش��ك��ي وط��ال ع��ذاب��ي! ط��ال
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ت��م��ن��ع��ُه؟! ك��ي��ف ع��ن��ي ال��م��اء م��ان��ع ي��ا م��ش��رع��ُه: ع��زَّ م��ا إِذا ل��ل��ب��خ��ي��ل ق��ْل
م��ن��ب��ُع��ُه؟ ال��س��ح��ِر غ��ري��ِب م��ن وأنَّ��ه ج��دولُ��ه ال��خ��ل��َد أن ح��س��ن��ك أغ��رَّ
م��ض��يَّ��ُع��ه! ف��ي��ه م��ج��ده م��ب��دٌد ف��ل��ٍك ف��ي ال��م��ح��ب��وس ال��ك��وك��ب أي��ه��ا ب��ا
وي��رف��ُع��ه! األع��ل��ى ال��ن��س��ق م��ن ش��ع��ٌر ي��ؤل��ه��ه ال ح��س��ٌن ي��خ��ل��د ه��ي��ه��اَت
ت��ق��ط��ُع��ه إِذ وال��م��غ��نِّ��ي أدم��ي��تَ��ه، إِذا ال��ض��ح��وك وال��ق��ل��ب ش��ه��ي��دك، أن��ا
ت��وق��ُع��ه؟! وأض��ن��ان��ي خ��ي��ال��ي أع��ي��ا ب��ه ال��زم��اُن ض��نَّ رًض��ى ي��وم م��ن��ك ه��ل
وأس��م��ُع��ُه! أح��ي��انً��ا ال��وه��م ف��ي أراه ل��خ��ط��وت��ه أص��غ��ي م��ن��ت��ب��ًه��ا ب��تُّ ك��م
م��وض��ع��ُه األف��ه��ام ع��ل��ى ودقَّ س��م��ا ص��ب��ا ط��ي��ف األوه��ام أُف��ق ف��ي وأن��ت
أت��ب��ع��ه ال��ح��ي��راِن ك��ال��ن��ف��س أظ��ل م��ن��ط��ل��ق��ا ال��ن��ش��واُن ال��ن��س��ُم ك��أن��ك
ن��ض��ي��ع��ُه! ال ص��ف��اء، ف��ي أج��س��ادن��ا ب��ه ن��ح��سُّ ال ب��ي��وم وادُن ت��ع��اَل
أج��م��ُع��ُه! ال��ك��وُن وأن��ت ال��ح��ي��اُة، أن��ت دم��ي ص��م��ي��م ف��ي ت��ج��ري أح��س��ك ل��ك��ن





األرق ليايل

بعد نفرتق دمنا ما الهاربة اللحظات هذه نتلقى ملاذا يسأل: حبيب من زيارة
ذلك؟

ي��ن��ْم ل��م ل��ش��اٍك م��ص��ٍغ ال��م��دل��ه��ْم ال��ع��ص��ي��ب ف��ي ه��ل
ت��زدح��ْم ذك��رى ف��وق ـ��رى وذك��ـ س��ه��ٍد ع��ل��ى س��ه��ٌد
ي��ل��ْم ال خ��ي��اٍل إل��ى ب ي��ث��و ال ق��ل��ب وح��ن��ي��ن
األل��ْم ف��ي��ه ل��ي وي��ل��ذُّ وأف��ت��دي أح��ب م��ن ي��ا
ل��ل��ظ��ل��ْم ال��ش��ك��اي��ِة م��ن ـ��ت الس��ت��رح��ـ ت��س��م��ع ك��ن��َت ل��و
س��ِئ��ْم وآس��ي��ه��ا ذرًع��ا ب��ي ض��ق��َن ال��ك��واك��َب إن
ت��س��ت��ج��ْم وال��ح��وادث ل��ي ال��ل��ي��ا ف��ي ال��ع��ج��ائ��ِب وم��ن
ال��س��دْم! ف��ي ح��ي��ارى إل��ى ة ال��ح��ي��ا ف��ي ال��ح��ي��ارى ش��ك��وى

∗∗∗
ال��ل��م��ْم؟ ش��ب��ه ب��ي ك��أنَّ م ال��ظ��ال ف��ي ان��ت��ظ��اري ل��م��ْن
ق��دْم؟ وال ف��ي��ه ص��وت ال ح��ال��ٍك ف��ي وت��س��اؤل��ي
أَم��ْم؟ ع��ن ه��ذي خ��ط��اِك ل��ع��لَّ إص��غ��ائ��ي وع��الم
ق��َدْم م��ن غ��رام��ِك ف��ي ـ��ِل��ي ل��ي��ـ م��ث��ل ال��ع��ش��ي��ة ل��ي��ِل��ي
ك��ال��ُح��لُ��ْم ك��واذُب ه��اٌم أو أدن��ت��ِك ط��ال��م��ا ي��ا
ال��ن��س��ْم ف��ي روح��ِك وخ��ل��ُت ِد ال��س��وا ف��ي ص��ب��ح��ِك ف��ل��م��ح��ت
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َوه��ْم ي��أٍس ذي وُربَّ ِك رض��ا م��ن وه��م��ي وش��ف��ي��ُت
ال��ن��غ��ْم م��ع��ب��ود وْه��و ـ��ث��ِك ح��دي��ـ م��ن أذْن��ي وروي��ُت
ي��ض��ط��رْم ج��م��اٍل ع��ل��ى ِك س��ن��ا م��ن ق��ل��ب��ي وح��رق��ت
ي��ُح��ْم! َل��م ق��ل��ٍب وأيُّ ـ��ِك ع��ل��ي��ـ ح��ام��ت ك��ف��راش��ٍة

∗∗∗
ف��اب��ت��س��ْم ص��ب��ًح��ا ُط��لَّ ـ��ل��ة ال��خ��م��ي��ـ ن��وَّار ح��س��ُن ل��ك
وال��ق��م��ْم ال��ذوائ��ِب ع��ل��ى ـ��ل ال��ج��م��ي��ـ ال��ف��ج��ر ن��ض��رُة ل��ك
ال��س��ق��ْم م��س��ت��ع��ص��ى ب��ع��د ـ��ى ـَّ ال��م��رج�� ال��ب��رءِ ط��ل��ع��ُة ل��ك
واس��ت��ت��ْم ال��ن��ه��اي��ة ق��در ع��ل��ى أوف��ى م��ا ك��ل ل��ك
أع��ت��ص��ْم؟ ح��ص��ٍن وب��أي أت��ق��ي؟ ق��ل��ٍب ف��ب��أي

∗∗∗
ي��ق��ْم وَل��ْم ال��ل��ق��اءُ ي��ط��ِل َل��ْم ع��ج��الَن زائ��ًرا ي��ا
ال��ن��ِه��ْم ن��ظ��ري وال روح��ي ل��ي أش��ب��ع��َت م��ا ودَّع��َت
تَ��ِت��ْم َل��م ب��ن��ع��م��ى وج��رت خ��َل��ْت دن��ي��ا ع��ن وم��ض��ي��َت
ي��ن��ْم ع��ب��ٍق س��وى ب��ه��ا ء ال��ل��ق��ا أث��ِر م��ن ي��ب��َق ل��م
ب��ال��ك��ل��ْم ل��ي وَم��ن ـ��أل��ن��ي ي��س��ـ ح��ي��ن دم��ع��ك وس��ؤاِل
َل��ْم؟! ون��ح��ن ال��ع��ي��ون غ��ف��ت خ��واط��ري أل��ي��َف ي��ا ِل��َم
ي��ل��ت��ط��ْم ُع��ب��اٍب ف��ي دث ال��ح��وا ت��دف��ع��ن��ا وإِالَم
وال��ِق��س��ْم ال��خ��ف��ي��ُة دي��ُر ال��م��ق��ا ب��م��رك��ب��ن��ا َدَف��ع��ْت
ت��رتَ��ِط��ْم ص��خ��ٍر ب��أي ة ال��َغ��دا ت��دري وم��ا َخ��َرَج��ْت
ال��م��خ��ت��ت��ْم! ي��دري وال��ل��ه ال��رض��ا ري��ح َع��َل��ى ب��َدأْت

390



امللتقى صخرة

والصحراء البحر ونستلهم عندها نتالقى كنا والصحراء البحر بني صخرة
أشعارنا.

ف��رَّق��ا! م��ا ال��ده��ُر ي��ج��م��ع م��ت��ى ال��م��ل��ت��ق��ى ص��خ��رَة ي��ا س��أل��ت��ِك
ال��م��ن��ت��ق��ى! ح��س��ن��ه��ا إل��ي أف��اءا م��ه��ج��ت��ي��ن ج��م��ع��ت ص��خ��رًة ف��ي��ا
ال��م��وث��ق��ا ظ��ه��ره��ا ع��ل��ى ا أج��دَّ ب��أق��داره ل��جَّ ال��ده��ر إذا
ال��م��غ��ل��ق��ا س��ره��ا ال��ه��وي وف��ضَّ ال��ح��ي��اِة ك��ت��اب ع��ل��ي��ِك ق��رأن��ا
ال��م��رت��ق��ى ف��ي ال��ب��در ون��ن��ت��ظ��ر ال��ع��ب��اب ف��ي ذائ��ب��ة ال��ش��م��س ن��رى
أط��ل��ق��ا م��ا ال��ن��ف��س ف��ي وأط��ل��ق أث��وابَ��ه ال��غ��رُب ن��ش��ر إذا
ال��م��ه��رق��ا؟ دم��ه��ا ب��ه وخ��لَّ��ت خ��ض��ب��ت��ه ق��د ال��ش��م��س ه��ل ن��ق��ول
ت��ل��ح��ق��ا أن ع��ز ط��ل��ب��ة ل��ه ال��ج��راح دام��ي ك��ال��ق��ل��ب ال��غ��رب أم
ال��م��غ��ِرق��ا ��ن��ا ه��مَّ ب��ه��ا رأي��ن��ا ال��س��ح��اب ن��واح��ي ف��ي ص��ورة ف��ي��ا
أط��رق��ا! ك��ل��م��ا ال��ف��ت��ي ي��راه��ا ال��ض��م��ي��ر ف��ي ص��وَرٍة م��ن ال��ل��ه ل��ن��ا
م��ح��رق��ا م��ل��ت��ه��بً��ا م��ازال د ال��ف��ؤا ط��يَّ ال��ُج��رح ص��ورة ي��رى
ي��ش��ف��ق��ا أن ال��ت��ذك��ر وي��أب��ى إن��دم��اال ع��ل��ي��ه ال��وف��اء وي��أب��ى
م��زق��ا م��ا ��م��ل ال��شَّ ُم��زِّق وق��د أل��ي��ِك أب��ت ال��ع��ه��د ص��خ��رة وي��ا
ال��م��ف��ِرق��ا ك��لَّ��ل م��ا وال��ش��ي��ُب ـ��ِد ال��ش��ه��ي��ـ ال��ف��ؤاِد م��ش��ي��َب أري��ك
يُ��ع��ت��ق��ا أن ال��ل��ه ع��ل��ى وود ال��ه��وى ح��ب��ال ف��ي أس��ره ش��ك��ا
م��ط��ل��ق��ا أس��ره إل��ى ح��نَّ ـ��ر األس��ي��ـ ف��ك ال��ح��ظ ق��ض��ى ف��ل��م��ا





الشك

يف فيبكي لقيه، الذي النعيم هذا يف يشك ولكنه حبيبه، بقرب املرء يظفر قد
الشقاء. يف يبكي كما النعمة

ش��ب��اب��ي ن��ج��يَّ أي��ا ن��ب��ِك ف��تَ��ع��ال ب��ي م��ا ف��ؤادِك وف��ي ت��ح��سُّ م��ا ب��ي
ال��غ��يَّ��اِب ف��ي وأنْ��َت ك��م��س��ي��ل��ه��ن واص��ٌل َداٍن وأن��ت ال��دم��وع ت��ج��ري
ال��ع��ن��اِب أن��ام��َل ِم��نْ��َك ش��ف��ات��ي َالَم��َس��ْت ع��ش��ي��ة ن��اري ب��ي أن��ك��رت
ال��م��ن��س��اِب ك��ال��ج��دول م��س��ت��رس��ل ح��ال��ٍك َغ��زي��ٍر ف��ي ي��م��ي��ن��ي وج��رت
ال��م��رت��اِب ح��ي��رة ظ��لَّ��ت وَع��َالم إط��راق��ت��ي وم��ا ص��م��ت��ي م��ا وس��أل��َت
واألوص��اِب اآلالم م��ن خ��ل��ًوا وه��ات��ه ال��ي��ق��ي��ن م��ا أذق��ن��ي أْق��ِب��ل
ب��ص��اِب ل��ي��س أُس��ق��اه ال��ذي إن م��رًة ح��ي��ات��ي ف��ي ألق��س��َم أق��ِب��ْل
ش��راب��ي! ش��ه��يَّ وت��ك��ذي��ب��ي ب��ف��م��ي وط��ع��م��ه ال��ي��ق��ي��ن! ه��ذا ع��ل��ى ل��ه��ف��ي

∗∗∗
األل��ب��اِب؟ ب��أع��ن��ة م��س��ت��أث��ٌر س��اح��ٌر ال��ع��وال��م أيِّ م��ن أن��َت؟! َم��ْن
ج��واِب ب��غ��ي��ر ت��س��آل��ي وأَط��ْل��َت ب��اديً��ا رأيْ��تُ��َك إِذ ن��ف��س��ي ح��دَّث��ُت
س��راِب؟ ك��ل��م��ع وأيَّ��اٍم ف��اٍن ب��ع��اَل��ٍم ال��ط��ه��وُر ال��م��ل��ُك ي��ص��ن��ع م��ا
واألوش��اِب؟ األب��رار م��ن س��اوت ال��ت��ي ب��األرض األب��راُر ي��ص��ن��ع م��ا
م��ت��اِب ل��ص��ب��ح آث��اٍم ل��ي��ل م��ن ك��ع��ه��ِده��ا ال��س��ن��ي��ن أب��َد دوَّارًة
ك��ت��راِب! رخ��ي��ص��ًة ال��ت��راب ع��ن��د ت��ن��ت��ه��ي أن إل��ى ب��ه��ا ال��ح��ي��اة ت��غ��ل��و
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رح��اِب ال��ط��ه��ور ال��ن��ور ال��س��اح��ر رك��ن��ه ال��م��ب��اَرك ال��ح��س��ِن ه��ي��ك��ل ي��ا
األح��ق��اِب ع��ل��ى ال��ب��اق��ي وج��اللُ��ه وح��ده ل��ه��ي��ب��ك ف��ي إالَّ ص��دَق ال
األح��ب��اِب ع��ل��ى ض��اع��ت م��ه��ج��ٍة م��ن ب��ق��ي��ة إِل��ي��ك ق��رب��ان��ي ق��دم��ُت
ال��م��ح��راِب! ُع��ل��ويَّ��ِة ُق��دِس��يَّ��ٍة، نَ��َواِظ��ر ف��َداءَ ج��وَه��َرَه��ا َوأَذبْ��ُت
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واإلص��غ��اءَ ال��وق��وَف أط��ل��َت ك��م م��س��اءَ وق��ف��ُت إِذ ل��ل��ب��ح��ر ق��ل��ُت
واألض��واءَ ال��ظ��الَل وش��رب��ت ل��روح��ي زاًدا ال��ن��س��ي��م وج��ع��ل��ت
َغ��نَّ��اءَ َرْوَض��ًة م��ن��َك َج��َع��َل��ْت م��خ��ت��ل��ف��ات األض��واءَ ل��ك��أنَّ
ش��اء ك��ي��ف ج��وان��ح��ي ف��ي وَس��َرى ن��ف��س��ي ف��أس��َك��َر ع��ط��ره��ا ب��ي َم��رَّ
ع��ن��اءَ أش��دَّ أو ك��ان م��ا م��ث��ل م��ن��ه��ا ال��ق��ل��ب ص��ح��ا ت��ط��ل! ل��م ن��ش��وة
س��واءَ ل��س��ن��ا ن��ح��ن ال��ب��ح��ر، أي��ه��ا ش��ب��ي��ًه��ا ال��ش��ب��ي��ُه ي��ف��ه��م إِن��م��ا
ه��ب��اء وص��ي��رتْ��نَ��ا َم��زَّق��تْ��ن��ا ال��ل��ي��ال��ي ح��رب ون��ح��ن ب��اٍق أن��ت
ُج��ف��اءَ! وي��م��ض��ي ح��ي��نً��ا ي��ع��ل��و ه��ِب ال��ذا ك��ال��زب��د ون��ح��ن ع��اٍت أن��ت
واألح��ي��اءَ ال��ح��ي��اَة م��ل��ل��ُت إذ َوج��ه��ي ي��م��م��ُت إل��ي��ك وع��ج��ي��ُب
ن��داءَ! ت��ج��ي��ب وال ا َردٍّ ـ��ل��ك ت��م��ـ وم��ا ��ي ال��ت��أسِّ ع��ن��دك أب��ت��غ��ي

∗∗∗
اإلِن��ب��اءَ؟! ف��ي��ح��س��ن ي��ن��بِّ��ي م��ن ش��ع��ري ل��ي��ت … ت��س��اؤٌل ي��وٍم ك��ل
ص��ف��راءَ ح��زي��ن��ًة ف��ولَّ��ت ـ��َس ال��ش��م��ـ آََل��م م��ا األم��واُج! ت��ق��ول م��ا
ال��خ��رس��اءَ! وال��ظ��ل��م��َة أب��ديٍّ ش��كٍّ ل��ي��َل وخ��ل��ف��ْت ت��رك��ت��ن��ا
ال��ب��ك��اءَ ع��رف��ُت وم��ا أب��ك��ي ح��ي��ن م��ن��ي ي��س��خ��ر ال��ق��ض��اءَ وك��أنَّ
ك��ب��ري��اءَ! أح��داث��ُه ل��ي ت��دع َل��م ن��ف��س��ي ذل��ة ووي��ح َدم��ع��ي وي��ح





اهلاجر مناجاة

أح��الم��ي! ك��واذَب ألج��ف��ان��ي وخ��لِّ وأوه��ام خ��ي��اٍل ف��ي ت��م��رْح ال��ن��ف��َس دع
ل��وَّاِم وغ��ف��ل��ة ح��س��اد ج��ه��ِل ع��ل��ى ع��ائ��د إن��ك ال��ق��ل��ب ح��ب��ي��ب ي��ا وق��ل
أك��م��اِم وم��خ��ض��لِّ ن��وار ب��ض��اح��ك وزائ��ٌر ك��ال��رب��ي��ع داٍن وإن��ك
أس��ق��ام��ي ت��غ��م��ر ال��ب��ي��ض األم��ان��ي وخ��لِّ وال��رض��ا ال��م��واع��ي��د خ��م��َر اس��ق��ن��ي ت��ع��ال
إح��ج��اِم دون ن��اره ف��ي ب��م��ه��ج��ت��ه رم��ى م��ن ح��ب��ك وه��م ح��ت��ى أي��ح��رم
ال��دام��ي؟! وال��ش��ف��ق ال��ج��رح إالَّ يَ��بْ��َق ف��ل��م وش��ب��اب��ه ق��ل��ب��ه ف��ي��ه وأن��ف��ق
ال��رام��ي! ي��رج��ع م��ت��ى ق��ل��ب��ي وي��س��أل��ن��ي غ��ائ��ًرا ال��س��ه��م ع��ل��ى أح��ن��و ع��ج��ب وم��ن
ب��إل��م��ام! رج��اءً أو ال��ل��ي��ال��ي وراء ب��م��وع��ٍد أدري ك��ن��ت ل��و ل��ه��ف��ه ف��ي��ا
أق��الِم ودم��ع��ة أش��ع��اٍر وح��س��رة آس��ف زف��رة غ��ي��ر ع��ن��دي ك��ان ول��و
ال��س��ام��ي ال��ك��وك��ب ذرى ف��ي رض��اه ك��أن م��غ��اض��ٌب ي��ص��ف��و ك��ي��ف أدري ك��ن��ت ول��و
أي��ام��ي ع��ب��وس��ة ف��ي ت��ب��دو ث��ن��اي��اه ُم��ش��رٌق وال��ن��ج��م ال��ن��ج��م ائ��ت��الق ك��أن
أق��داِم! م��ع��ب��وُد ال��م��وج اص��ط��دام ك��أنَّ ط��ي��ب��ه ي��ح��م��ل ال��ل��ي��ِل ن��س��ي��َم ك��أنَّ
ب��آالم��ي! إِل��ي��ك ذن��ب��ي ع��ن ت��ب��ُت ف��ق��د م��ذن��بً��ا ك��ن��ُت إِذا ال��ن��ائ��ي أم��ل��ي ف��ي��ا
ع��اِم ع��ل��ى ع��اًم��ا ف��ي��ك س��ق��م��ي ب��ع��د وم��ا وراءه م��ا ال��ه��وى أدري ال ح��ب��ب��ت��ك،
وإِل��ه��ام��ي ال��ح��ي��اة ف��ي وح��ي��ي وع��ي��ن��اك ك��ع��ب��ت��ي وروُح��ك ن��ب��راس��ي ج��م��الُ��ك





الصورة

ال��م��ق��ف��ِل ق��ل��ب��ي م��ف��ت��اَح ال��ه��وى أع��ط��ى م��ن رس��َم ي��ا
ب��ل��ي أي��ام��ي وش��ب��اب ال��ص��ب��ا ف��ن��َي ح��ب��ه ف��ي
م��خ��ج��ِل ق��ل��ي��ل م��ن ـ��ه ف��ي��ـ ض��ي��ع��ت م��ا وي��ح ي��ا
ب��ال��م��س��ت��ق��ب��ِل ل��ج��دت ت ق��در ول��و ض��اع م��اض��يَّ
ل��ي! وأس��ت��ب��ك��ي��ك أب��ك��ي ل��ي��ل��ٍة م��ن ك��م رس��م! ي��ا
م��ض��لَّ��ِل ج��دَّ وم��ض��ي��ُت م��خ��اَدًع��ا رج��ع��ُت ح��ت��ى
ال��م��ت��ه��ل��ِل وج��ه��ك ف��ي ب��اديً��ا ل��دم��ع��ي أرنُ��و
ال��م��ه��َم��ِل ال��غ��ري��ب َش��ك��وى َه��زَّه��ا ع��ي��ن��ك ف��إخ��ال
تَ��ل��ي! وِذي تَ��س��ي��ل َه��ِذي دم��وع��ه��ا! وت��ل��ك ف��بَ��َك��ْت





الغريب رجوع

وَش��ج��اَه��ا َح��ن��ي��نَ��ه��ا ف��ه��اج وَش��َدا َغ��نَّ��اَه��ا ال��ذي ل��ط��ائ��ره��ا ع��ادْت
ص��ب��اَه��ا وإل��ِف وح��دت��ه��ا ون��ج��يِّ ل��َوف��يِّ��ه��ا أع��اده��ا ال��ح��ظ��وظ أيُّ
ل��ظ��اَه��ا ي��ب��ي��ن أن وت��أبَ��ى ع��ب��ثً��ا ن��اَره��ا ت��ك��ت��م ال��ت��ح��ن��ان م��ش��ب��وب��ة
أف��ش��اَه��ا دف��ي��ن��ه��ا ال��ح��ن��ي��ن ن��ار ذائ��ع ِس��رُّك ال��م��ع��ب��ود! إِل��ف��َي ي��ا

∗∗∗
ض��ح��اَه��ا؟! ح��ان ك��ال��ب��رق وع��ش��ي��ة خ��اط��ٍف ل��ق��اءٍ م��ن ل��ق��ي��ن��ا م��اذا
ذق��ن��اَه��ا! ه��ن��اءًة ن��س��ي��غ ح��ت��ى ت��ق��ف َل��م ال��ث��وان��ي ه��ات��ي��ك وي��ح ي��ا
س��ن��اَه��ا ي��ض��لُّ رؤي��ا ف��ي ع��ي��ن��ي��ه م��ك��ذب ب��ال��ي��ق��ي��ن ي��م��ت��ع ح��ت��ى
ل��ق��اَه��ا! تُ��ط��ي��ق م��ا ع��ن��ه��ا وت��ح��ول ال��ه��وى ُم��ش��ع��ل��ة األب��ص��اُر ل��ه��ا ت��م��ض��ي

∗∗∗
ن��داَه��ا! ال��ق��ل��وِب زه��ِر ف��ي ويَ��ج��ف وت��ن��تَ��ه��ي ال��ص��دور ف��ي ال��ع��واط��ُف ت��خ��ب��و
ُم��َداَه��ا! وح��زَّ ث��ورت��ه��ا وع��ن��ي��ف ع��الق��ٍة ب��دءَ ال��ي��وَم أح��سُّ وأن��ا

∗∗∗
وش��ف��اَه��ا! م��ه��ج��ًة أذك��ى ورج��ع��ت وخ��واط��ري ن��واظ��ري م��ن��ِك تُ��رو ل��م
ي��غ��ش��اه��ا م��ا ال��ط��ل��ُق ال��رب��ي��ُع وم��ض��ى رواَق��ُة ال��ري��اض ع��ل��ى ال��خ��ري��ُف م��دَّ
س��م��اَه��ا! أدي��َم ت��غ��ش��ى وس��ح��اب��ٌة أرِض��ه��ا ف��ي ك��آب��ٌة ب��ال��ري��اض؟! م��ا
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ع��ي��ن��اَه��ا! ف��اغ��رورق��ت ش��اك��ي��تُ��ه��ا ال��ذي وأن��ا أي��ِك��ه��ا ح��م��ائ��ُم ج��م��دت

∗∗∗
ص��داَه��ا؟!! ي��ب��لُّ م��ا أج��م��ع ال��ده��ر ص��ب��اب��ة ش��ف��اء إل��ى ال��س��ب��ي��ُل ك��ي��ف
م��غ��ن��اَه��ا! ع��ل��ى أج��ف��ان��ي ق��رَّح��ُت س��ح��ري��ة ج��ن��ة ن��س��ائ��م وإل��ى
ع��س��اَه��ا! أق��ول أي��ام��ي وأض��ع��ت خ��ي��اَل��ه��ا أض��مُّ أي��ام��ي ��ي��ُت ق��ضَّ
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قميصالنوم

فشفي. النوم قميص فارتدى مريًضا الشاعر كان

أح��ب��اب��ي؟ ع��اَد وه��الَّ رج��ع��ِت؟ َه��الَّ وان��ص��رَم��ْت ال��ع��م��ر ف��ي س��ن��ح��ت ل��ي��ل��ًة ي��ا
ال��ص��اِب) م��ن ت��ذك��اًرا ال��ق��ل��ب ف��ي يُ��ب��ِق ل��م أب��ًدا ل��ي يَ��بْ��ق ل��م إذ ش��ه��َدك ل��ي��ت (ي��ا
ج��ل��ب��اِب أيُّ م��ن��ه��ا ال��س��ْق��ِم م��ن ج��س��م��ي وع��ل��ى ج��ل��ب��ابَ��ه��ا ُم��ه��ديَ��ت��ي أَن��َس َل��م
ال��ك��اب��ي ال��م��ط��رُق ذاك ب��ال��ن��ور ف��ف��از م��ب��ص��رًة ال��ع��ي��ن ردَّ ي��وس��ف ق��م��ي��ُص
ب��ال��ب��اِب ال��م��وت وَخ��ي��اُل أع��دتَ��ه��ا س��ف��ًرا أزم��ع��ت روًح��ا أنَّ ل��و وأن��َت
أن��ي��اِب أش��ب��اَه روِح��ه ف��ي أن��ش��ب��َن رُج��ٍل ع��ن ال��ي��وَم ال��م��ن��اي��ا خ��ي��اَل َف��ذُْد
ه��يَّ��اِب غ��ي��َر إِل��ه��ي وأل��ق��ى أم��ْت ك��ف��نً��ا ل��ي ال��م��وت ف��ي ف��ك��ْن ع��ج��زَت وإن





الغد

ال��ُغ��ي��وم ب��ع��د يُ��ش��ت��ه��ى وش��ع��اًع��ا ال��رؤوِم اآلس��ي ك��ي��د ح��ن��انً��ا ي��ا
ك��ري��ِم ن��وٍر إل��ى أْع��ُش��و ض��ائ��ٌع ال��ُه��َدى م��ف��ق��وُد بُ��ْع��ِدَك ف��ي أن��ا
ال��ُه��م��وم ُس��وق ف��ي ال��ع��ْم��ر وأب��ي��ُع ال��ُم��ن��ى ُس��وق ف��ي األح��الَم أش��ت��ري
ك��ال��ن��ج��وِم! ن��اءٍ ال��م��وُع��وُد ف��ال��غ��ُد م��وع��ُدن��ا غ��ٍد ف��ي ل��ي ت��ُق��ْل ال

∗∗∗
اخ��ِت��ص��ارا ال��ُع��ْم��َر أخ��ت��ص��ُر ل��ي��ت��ن��ي اص��ط��ب��اَرا ف��ع��لِّ��ْم��ن��ي ق��ل��َت؟ أغ��ًدا
ُس��َك��اَرى وال��ق��ل��ُب أن��ا َف��َرَق��ْص��نَ��ا َف��َرٍح ِم��ن نَ��ش��وٌة ب��ي َع��بَ��َرْت
ن��ت��ب��اَرى األم��ان��ي ف��ي ف��ان��َدَف��ْع��ن��ا َخ��بَ��ٍل ِم��ْن َط��اِئ��ٌف وَع��َران��ا
ي��ت��واَرى! ح��ت��ى ال��ل��ي��َل ون��ذمُّ يَ��تَ��الش��ى ح��ت��ى ال��ن��وَر س��نَ��ذمُّ

∗∗∗
س��ويَّ��ا وال��نَّ��ْج��وى اآلم��اَل ن��ن��س��ج ع��ش��يَّ��ا وال��ق��ل��ب أن��ا ان��ف��ردن��ا
َط��يَّ��ا وال��ع��اَل��م ال��ده��َر وط��وي��ن��ا داَره��ا ن��ب��غ��ي ال��وه��َم ف��رك��ب��ن��ا
نَ��ِديَّ��ا ف��ي��نَ��انً��ا ال��ُخ��ْل��َد ون��َزل��نَ��ا ل��ه��ا وه��ل��ْل��نَ��ا ف��ب��ل��غ��ن��اه��ا
األب��ِديَّ��ا ال��ج��الَل وت��م��لَّ��يْ��نَ��ا ��بَ��ا وال��صِّ ��ا َغ��ضٍّ ال��ح��س��َن ول��ق��ي��ن��ا

∗∗∗
ع��نَّ��ا ��اه��ر ال��سَّ ال��َق��َدُر ن��ام ك��ي��ف ب��ل��غ��ن��ا؟ م��ا ��ا أح��قٍّ ال��ق��ل��ُب: ل��ي ق��ال
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َظ��نَ��نَّ��ا؟ م��م��ا ِظ��ن��ًة أت��راه��ا ب��ن��ا؟! ح��اق��ت خ��دع��ًة أت��راه��ا
ال��م��تَ��م��ن��ى ف��وق ص��ار ح��ت��ى ع��ز م��ن��زٍل م��ن ف��ك��م ت��ج��زع ال ق��ل��ُت:
وأِم��نّ��ا! واس��ت��رح��ن��ا ف��ث��وي��ن��ا ال��ن��وى ب��ع��د ب��ه ال��ل��ُه أِذَن

∗∗∗
وَدم��اري س��ق��م��ي ال��خ��ل��َد يَ��ط��وف إِذ اع��ت��ذاري َق��دَّْم��ُت ال��ًخ��ْل��ِد ِج��ن��اَن ي��ا
وأواري روح��ي ل��ه��ف��ِة ع��ن اع��ُف ال��ه��وى! ُم��ل��ِك ف��ي اآلم��ُر أي��ه��ا
ث��اري! آخ��ذ ظ��ام��ئٌ ف��ك��أن��ي أش��ت��ف��ي ح��ت��ى ��َك َض��مَّ أش��ت��ه��ي
ن��اري! ت��ؤذي��َك أن ِخ��ف��ُت ل��ع��ن��اٍق ي��دي ام��ت��دت ك��لَّ��م��ا أن��ي غ��ي��ر

∗∗∗
وُرُك��وَع��ا َص��ْم��تً��ا ال��م��ْع��بَ��ُد أي��ه��ا وخ��ش��وع��ا َس��الًم��ا ال��ن��وُر أي��ه��ا
ج��م��ي��َع��ا وال��لُّ��بِّ ب��ال��ق��ل��ب ع��ص��ف��ت ره��ب��ٌة ولُ��بِّ��ي ق��ل��ب��ي م��ل��ك��ت
ي��ط��ي��َع��ا أن ي��أب��ى أل��ق��اك إِذ ل��َك أع��ددتُ��ه ق��د ك��ن��ُت ق��ول ُربَّ
دم��وَع��ا! ��رُت ف��ت��ف��جَّ ع��ص��ان��ي ق��د ف��م��ي ف��ي ع��ت��اٍب م��ن وح��ب��ي��ٍس

∗∗∗
يُ��ْج��ِدي ل��ي��س ض��الٍل م��ن ن��ب��ه��ت��ن��ي خ��دي ت��ل��ف��ح دم��ع��ة ل��ذع��ت��ن��ي
بُ��ْرِد ِس��ْح��ريِّ ف��ي ال��غ��ي��ُب وط��واه��ا ن��اظ��ري ع��ن ال��رَُّؤى ت��ل��ك واخ��ت��ف��ْت
َس��ْع��ِد أط��ي��اُف وال ال��خ��ل��د ج��ن��ُة وال أن��ت ف��ال ��تُّ وتَ��َل��فَّ
َوْح��ِدي األي��اَم أق��ط��ُع وب��الئ��ي، م��ح��نَ��ت��ي ف��ي غ��ارٌق ب��ي وإِذا

∗∗∗
ب��ال��م��ح��اِل! وَع��لِّ��ْل ال��وْه��َم! واس��ق��ن��ي ل��ل��خ��ي��اِل وَدْع��ن��ي ق��ي��ث��اري ه��اِت
ب��ال��ض��الِل ف��اغ��م��ْر خ��ص��م��َي ال��ح��ج��ى ي��ن��ش��ده ل��م��ن ال��ص��دق ودَع
ال��ل��ي��ال��ي ج��وِف ف��ي ال��رح��م��َة أج��َد رب��م��ا ع��نِّ��ي، األن��وار وُخ��ذ
ط��واِل! ك��آب��اٍد ع��ن��دي ف��غ��ًدا غ��ًدا أس��ت��دن��ي ب��ال��ش��وِق خ��لِّ��ن��ي
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الشعر. فقيد قرب عىل ألقيت

��ه��ِب ال��شُّ م��ص��ارَع ال��ن��ادب��ي��ن (ش��وق��ي) ع��ل��ى ب��َك��ْوا ل��ل��ذي��ن ق��ْل
واألدِب! األش��ع��ار ول��دول��ة ��ْرِق وال��شَّ ل��م��ص��ر ل��ه��َف��ت��اه وا

∗∗∗
ال��م��ج��ِد م��ن ُط��وي��ْت وص��ح��ي��ف��ٌة ل��ح��ِد ف��ي ال��ي��وَم تَ��ق��رُّ دن��ي��ا
َع��دِّ ب��ال آالءٌ س��بَ��ق��ت��ُه ال��خ��ل��د إل��ى م��اٍض وُم��س��اف��ٌر

∗∗∗
ب��ال��ذك��ِر وأش��ْدَت أك��رم��تَ��ُه وك��ْم ال��ك��ري��ُم، م��ْص��َر ثَ��رى ه��ذا
ال��ق��بْ��ر! ُظ��ل��م��ِة ف��ي ال ال��ن��ور ف��ي ف��ن��ْم ال��ح��ب��ي��ِب ع��ط��ِف ف��ي ي��ل��ق��اك

∗∗∗
ُغ��ْربَ��تَ��ُه وَك��ف��ْف��َت وبَ��ع��ثْ��تَ��ُه ت��ح��ي��ي��ِه رح��َت دف��ي��ٍن م��ن ك��م
تُ��رب��تَ��ُه َق��دَّس��ت ط��ال��م��ا ي��ا ف��ي��ِه ُم��ك��رًِّم��ا ع��ل��ي��ِه ف��اح��ل��ْل

∗∗∗
وال��ع��دِم ب��ال��ص��م��ت ريَّ��ان��ًة م��وح��ش��ًة ال��ص��ح��راء ن��ازَل ي��ا
ق��دِم! م��ن األح��زاُن ب��ه��ا وَج��رت م��ج��ه��ش��ًة ال��ع��ب��راُت ب��ه��ا س��ال��ْت
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∗∗∗
غ��اِل ُم��َش��يَّ��ٍع وراءَ ن��م��ش��ي أل��ف��ن��اُه ق��د ط��ري��ق ه��ذا
ب��اِل! وال َخ��ل��ٍد م��ن يُ��ْم��َح ل��م ب��َك��يْ��نَ��اُه ق��د ح��ب��ي��ٍب م��ن ك��م

∗∗∗
��ج��ِن ال��شَّ ف��ي األي��اِم أوُل ه��و ف��ج��ي��ع��ِت��ِه ف��ي ي��وَم��ك وك��أنَّ
ال��َح��زِن! ل��وع��َة ق��ب��ل��ك ذاق م��ا ب��دم��ع��ِت��ِه ال��ب��اك��ي وك��أنَّ��م��ا

∗∗∗
ال��ش��ف��ِق م��دام��ُع ش��يَّ��َع��تْ��ه ق��د م��ض��ى ال��ن��ه��اُر ذه��ب ك��م��ا ف��اذه��ْب
ال��غ��س��ق ج��وان��ح ع��ل��ي��ه رفَّ��ت ق��ض��ى ال��ش��ع��اع غ��رب ك��م��ا واغ��رب

∗∗∗
األَُم��م ��ُة أمَّ وال��ع��ب��ق��ريَّ��ُة ذَه��ب��ْت أم��ًة إالَّ ك��ن��َت م��ا
َع��َل��ِم ع��ل��ى نُ��ص��بَ��ْت وم��ن��ارًة خ��ل��ب��ْت أب��ص��اَرن��ا ُش��ع��ل��ًة أو

∗∗∗
بَ��ُع��َدا وم��ا ال��دُّنْ��ي��ا ب��ه بَ��ُع��َدْت َم��ث��َوى ف��ي ب��ات ق��د راق��ًدا ي��ا
أب��َدا؟! خ��ال��ًدا ك��ش��ْع��رك ش��ع��ًرا أْه��وى م��ا أص��وغ ال��ن��ج��وم أيْ��ن

∗∗∗
ُج��ْه��َدا وال ص��بْ��ًرا ل��ي يُ��بْ��ِق ل��م ب��ه ع��ل��ْم��ت ل��و ح��زن��ي ل��ك��نَّ
ال��م��ْج��َدا ون��ذك��ُر ال��ن��ب��وِغ ح��قَّ ب��ه ن��ف��ي��ك ي��وٍم إل��ى ف��اع��ذر
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السامء هبة

األزبكية. حديقة بمرسح بك شوقي أحمد املرحوم تأبني حفل يف ألقيت

ال��ف��ن��اءْ ع��ل��ى ي��ت��ه��اف��ت��ون ظ��م��اءْ ب��أرواٍح راح��وا
رواءْ دون��ه��ُم ت��ل��ق ل��م ب��ع��ده��م ح��ل��وٌق ��ت ج��فَّ
ال��ش��ف��اءْ! ف��ي��ه وم��ن��ه��ٍل د ك��ال��ُخ��ل��و ل��ك��أٍس واًه��ا
ون��اءْ ب��ال��دن��ي��ا وض��اق ُد ال��ف��ؤا ض��جَّ إذا ك��نَّ��ا
ن��ش��اءْ ك��م��ا م��ن��ه ونَ��ُع��بُّ ف��ن��س��ت��ق��ي إل��ي��ه ن��م��ض��ي
ال��ل��ق��اءْ ع��زَّ وق��د ب��ك��م ُر ال��م��زا ش��طَّ إذْ ف��ال��ي��وَم
م��اءْ َق��َط��راُت ف��ح��ْس��بُ��ن��ا ـ��ِن ��ن��ي��ـ ال��ضَّ بُ��ْخ��َل وب��خ��ْل��تُ��ُم

∗∗∗
ال��ل��واءْ؟ ع��ل��ى وال��ح��ري��ُص رة اإلم��ا ع��ل��ى األم��ي��ن أي��ن
ذك��اءْ ل��ه��م تُ��ض��يءُ ك��م��ا ـ��ن ال��ع��ال��م��ي��ـ أض��اء ق��ب��ٌس
ال��م��س��اءْ ُظ��َل��َم م��خ��لِّ��ًف��ا ب ال��غ��ي��و خ��ل��ف اخ��ت��ف��ى ث��م
��م��اءْ! ال��سَّ اس��ت��ردَّت��ه��ا ق��د ءِ ��م��ا ال��سَّ ه��ب��ة ف��ك��أن��م��ا

∗∗∗
ال��غ��ن��اءْ ف��ي ف��أب��دَع غ��نَّ��ى ل��ط��ائ��ٍر ال��ري��اض ج��زع
م��راءْ! ال ِس��ح��ٌر وق��ي��ل: َل ال��ع��ق��و خ��ل��ب إذا ح��ت��ى



ناجي إبراهيم شعر

ال��ف��ض��اءْ ع��رِض إل��ى ب��ه ر ال��ف��خ��و األي��ك ع��ن ولَّ��ى
ال��خ��ف��اءْ ف��ي ف��ي��م��ع��ن ـ��وي��ه ت��ط��ـ ��ْح��ب وال��سُّ ف��ك��أنَّ��ه
ال��َع��ف��اءْ! ب��ه��ا اس��ت��ب��دَّ ق��د ـ��ل ال��ج��م��ي��ـ األم��ل م��ن دن��ي��ا
دم��اءْ! ذي ك��ج��رٍح ـ��ذك��رى ال��ـ م��ن ش��ف��ٌق ووراءه��ا
ال��رَّج��اء ك��لَّ ب��ه ن��اط��ت ال��ت��ي ال��دُّنْ��ي��ا وت��س��ائ��ل
ج��اءْ؟! وع��الم ال��رُّب��ى؟ ه��ذي ع��ْن ط��ار س��ٍر أي ع��ن
ل��ل��رث��اءْ! ح��ف��ٍل أيُّ ـ��ُظ��ْر وانْ��ـ ال��ش��ع��ِر ف��ق��ي��َد ي��ا ُق��م
ال��ع��زاءْ! وه��ي��ه��ات ب��ع��ًض��ا، ب��ع��ُض��ه��ا يُ��ص��بِّ��ُر أَم��ٌم
ال��ق��ض��اءْ ع��ل��ى ال��س��اخ��ط��اُت ُت ال��ب��اك��ي��ا ال��ج��م��وُع ه��ذي
ال��وف��اءْ ش��اءَ م��ا ووف��ي��ت أش��ج��ان��ه��ا ق��اس��م��ت��ه��ا
ال��ب��الءْ؟ اح��ت��دام إِذا ـ��ش��اك��ي ال��ـ ل��س��انَ��ه��ا ت��ج��دَك َل��ْم أَو
ال��ص��ف��اءْ؟ ع��ن��د ون��دي��م��ه��ا ِغ��ّري��َده��ا ت��ك��ن َل��ْم أََو
ال��ف��داءْ؟! ل��ك وتَ��ْس��تَ��ق��لُّ ـ��َل ال��ج��م��ي��ـ ��ي��ك ت��وفِّ ال ِل��َم

∗∗∗
ال��ث��راءْ ل��ه اْس��تَ��تَ��مَّ ق��د ِر ال��ق��ص��و ب��ي��ن ��ٍم وُم��نَ��عَّ
ال��ع��ن��اءْ! ال��ق��ل��َب ��م وج��شَّ َم ال��ه��م��و ح��م��َل ب��ال��ُه م��ا
َغ��ن��اءْ! ف��ي أذاه ع��ن ه��و ال��ذي ب��ال��ع��بءِ وي��ن��وءُ
ال��ذك��اءْ! ال��ثَّ��َم��ِن م��ن ـ��ُف��ُه ي��ك��لِّ��ـ وم��ا ال��ذك��اءِ وي��َح
ذم��اءْ إالَّ ج��س��م��َه م��ن ي��دْع ول��م ق��واه أض��ن��ى
داءْ! وال��م��ج��ُد روح��ه ي��ا، ح��ن��ا ف��ي ي��وغ��ل وال��م��ج��د

∗∗∗
ال��ب��ق��اءْ ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ل��ه ـ��ِم ال��ص��م��ي��ـ األدِب م��ن ص��رٌح
ال��ب��ن��اءْ روح ف��ي وال��ف��نُّ رك��نَ��ه ي��ح��م��ي ال��دَّه��ُر

∗∗∗
وال��ع��الءْ وال��ت��ف��وِق ِد ال��ت��ف��رُّ رغ��م ع��ل��ى (ش��وق��ي)!
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السماء هبة

س��واءْ ب��ه��ا ال��رج��ال ك��ل ب��س��اح��ٍة ال��رق��اُد ذاك
أض��اءْ م��ص��ب��اٍح ح��ول ش��ة ك��ال��ف��را ذه��ن وب��رغ��م
ال��ث��واءْ م��ن ت��م��ل وال َن ال��س��ك��و ت��ش��ك��و ال م��ث��واك
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زوجحسناء بغيض، أعمى هجاء

ال��م��ن��ح��وِس! زوج��ِك ع��ن خ��بِّ��ري��ن��ا ال��ن��ف��وِس وأن��س ��ب��ا ال��صِّ ج��م��ال ي��ا
(ب��ال��ت��ح��س��ي��ِس)! ال��غ��رام ل��ي وص��ف��ي «ال��ح��ي��س��ي» ع��م��اه ع��ن أن��ت َح��دِّث��ي

∗∗∗
َع��بْ��دا ال��ُح��رَّ يُ��َص��يِّ��ُر وج��م��اٍل ال��م��ف��دَّى ال��ل��ه��ي��ب ع��ن ح��دث��ي��ن��ا
ك��ال��م��ج��وِس! ل��ن��ارِه ي��ع��ش��و وه��و اس��ت��ج��دى م��ا إِذا األع��م��ى وج��ن��وِن

∗∗∗
أع��م��ى! وال��ح��ظُّ ال��ح��ظ��وِظ َل��ظ��ل��ِم ي��ا ويُ��رَم��ى يُ��ل��َق��ى ال��ت��رِب ف��ي ج��م��اًال ي��ا
ال��ق��ام��وس! ف��ي ج��اءَ م��ا ل��ف��ٌظ وه��و َظ��ل��ًم��ا أس��م��ي��ه أن��ي وب��الئ��ي

∗∗∗
ورق��ْت ن��وٍر م��ك��ان ف��ي ظ��ل��م��ًة ش��ق��ْت ال��ط��ب��ي��ع��ة ق��س��وِة م��ن آه
ال��م��ط��م��وِس! ف��ض��ائ��ه��ا ف��ي ك��ّوًة ف��اس��ت��ب��ق��ت ل��ع��ي��ن��ه ق��ص��ٍد دوَن

∗∗∗
م��ن��ه��ا! وال��خ��ب��ُث ال��ده��اءُ ويُ��ط��لُّ ع��ن��ه��ا ال��ح��ف��ي��ظ��ُة ت��ن��ف��ذ ك��ّوًة
(ال��ف��ان��وس) ف��ي ال��ح��ق��ي��ِر «ك��ال��ف��ت��ي��ل» ت��زن��ه��ا ل��م ط��ل��ع��ٍة ف��ي ط��ال��ع��ت��ن��ا



ناجي إبراهيم شعر

∗∗∗
��ب��وه َع��صَّ ب��خ��رق��ٍة وت��راه��م رب��ط��وه إِذ األب��ق��ار ك��ذل��ي��ل
«األل��وس»! غ��ن��اءِ ع��ل��ى ��ى وت��م��شَّ ض��رب��ِوه ع��ص��اه��م��و م��ا ف��إذا

∗∗∗
��ا يَ��ن��َق��ضَّ أن ي��ري��د ح��ي��واٌن ب��غ��ض��ا ي��ق��ط��ر ت��ق��وُل وت��راه
ال��ش��م��وس! ن��وَر ُح��رْم��َت ف��ي��ه��ا! ف��اب��ق أرض��ا ت��ن��ظ��ر ع��ش��ت ال��ل��ه! ح��س��ب��ك
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االنتظار

والربد. والظالم العاصفة تحت ينتظر الشاعر وقف

ارت��ض��ي��ن��ا وال��ذُّلِّ وب��ال��ح��رم��اِن اح��ت��م��ل��ن��ا م��ا اح��ت��م��ل��ن��ا ل��ع��ي��ن��ي��َك
أي��ن��ا؟!» ال��م��ع��ب��ود خ��ي��ال��ك وأي��ن خ��ي��اًال ول��و ع��ط��ف��َت إِذا «وه��ان

∗∗∗
وه��ِن ب��ع��د ال��م��ن��ازُل وه��وَّم��ت س��اٍر ال��ح��ي ف��ي ي��ع��د ف��ل��م ت��ع��اَل!
ع��ي��ِن ك��أل��ف ت��ط��لُّ ك��ان��ت وق��د ظ��الٌم ن��واف��ذه��ا ع��ل��ى وران

∗∗∗
��ا ال��م��ل��مَّ ال��ك��رب وي��درك ع��ل��ّي ي��ح��ن��و ال��ك��ون رأي��ُت ف��ق��د ت��ع��اَل!
ن��ج��م��ا! س��واك أري��د ال وأغ��م��ض ف��أزدري��ه��ا ال��ن��ج��وَم ل��ي وي��ج��ل��و

∗∗∗
ج��م��ي��ع��ا أي��ام��ي ان��ت��ظ��رت��َك ك��م��ا وس��م��ع��ي ب��أب��ص��اري وم��ن��ت��ظ��ٌر
ال��رب��ي��ع��ا! ي��ن��ت��ظ��ر ف��ي��ك ش��ت��ائ��ي ان��ت��ظ��اًرا إالَّ ال��ه��وى ك��ان وه��ل

∗∗∗
ال��ق��رار م��ج��ه��وِل ال��غ��ور س��ح��ي��ِق ك��ب��ح��ٍر ت��غ��م��رن��ي اآلب��اد أرى



ناجي إبراهيم شعر

غ��اِر أع��م��اق ه��اب��ط ك��أن��ي ح��ت��ى ع��ل��يَّ ال��ظ��الم وي��أت��م��ر

∗∗∗
ال��ح��راِب ب��أط��راِف وت��ط��ع��نُ��ن��ي س��اخ��رات ال��ع��واط��ف وت��ص��ط��خ��ُب
وب��اِب ن��اف��ذٍة ك��ل ل��ت��ق��رع ف��ت��م��ض��ي ت��ق��س��و ب��ع��دم��ا وت��ش��ف��ُق

∗∗∗
إِب��ائ��ي ك��ل��م��ن��ي س��ك��تُّ ف��ح��ي��ن ح��ل��ق��ي ج��ف أن إل��ى ب��ه��ا ف��ص��ح��ت
ال��ك��ب��ري��اءِ ج��رح م��ن��ه وأع��م��ق ج��رح��ي ب��ع��م��ق ال��ع��ذاُب وأش��ع��رن��ي

∗∗∗
ق��ل��ب��ي ب��ض��م��ي��ر آت��يً��ا ل��م��ح��ت��ك ع��ي��ن��ي ب��ل��ق��اك ت��ف��ْز َل��ْم ول��ّم��ا
ث��وِب ل��ح��ف��ي��ِف م��ص��غ��يً��ا وأن��ص��ُت دواِن أق��داٍم وق��َع ف��أس��م��ُع

∗∗∗
وال��ح��ب��ي��ب��ا األم��ان��ي وأس��ت��دن��ي خ��ي��اًال! أه��وى م��ث��ل��م��ا وأخ��ل��ُق
ق��ري��ب��ا ق��ل��ب��ي م��ن ص��ار ل��ن��اءٍ ح��دي��ثً��ا أه��وى م��ث��ل��م��ا وأُب��دع

∗∗∗
ال��دم��وع ب��م��ح��ت��ب��س أش��اك��ي��ه إل��ي��ه ل��ه��ف ف��ي ي��ديَّ أم��دُّ
ض��ل��وع��ي ف��ي ي��ب��ُرُد ث��م وثُ��وبً��ا ق��ل��ب��ي ل��ق��ي��اه إل��ى ف��ي��س��ب��ق��ن��ي

∗∗∗
ال��ح��راِب ب��أط��راف وت��ط��ع��نُ��ن��ي س��اخ��راٍت ال��ع��واط��ُف ف��ت��ص��ط��خ��ب
وب��اِب! ن��اف��ذٍة ك��لَّ ل��ت��ق��رَع ف��ت��م��ض��ي ت��ق��س��و ب��ع��دم��ا وت��ش��ف��ق
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احلب صالة

وه��م��ا واه��ٌم ل��ع��ل��ي ق��رب��ي ف��ي ك��ن��ت ��ا أح��قٍّ
ُح��ل��م��ا ي��ك��ن َل��ْم ل��ي: وق��ل ال��ق��ل��ِب س��ي��َد ت��ك��لَّ��ْم

∗∗∗
ب��ْح��ُت! م��ا وف��رَط ُف��ب��ْح��ُت، م��س��ت��م��ع��ا إِل��يَّ دن��وَت
ذق��ُت وال��ذي وه��ج��ُرك ص��ن��ع��ا وال��ذي ب��ع��ادك

∗∗∗
ك��ن��َت ح��ي��ث��م��ا تَ��ب��ي��ع��ك ح��بِّ��ي وي��ح��ه وح��بِّ��ي!
أن��َت؟! م��ا ب��ال��ل��ه وق��ل ال��ق��ل��ِب س��ي��َد ت��َك��لَّ��ْم

∗∗∗
ال��ب��ح��را ي��ش��ب��ه ج��الًال خ��اط��رَك ع��م��ق ف��ي أرى
ال��ك��ب��رى ال��رح��م��ة ص��ف��اء ن��واظ��رَك ف��ي وأل��م��ُح

∗∗∗
وح��رم��اُن ض��نً��ى وأن��ت وت��ق��ب��ي��ُل رًض��ى وأن��ت
غ��ف��راُن ال��ب��س��م��ات وف��ي ت��ق��ت��ي��ُل ع��ي��ن��ي��ك وف��ي



ناجي إبراهيم شعر

∗∗∗
األف��ق ع��ل��ى وب��س��م��تُ��ه ال��ف��ج��ِر تَ��َه��لُّ��ُل وأن��ت
ال��َغ��س��ِق ف��ي ال��ش��م��س وح��زن ال��ن��ه��ِر أنَّ��ُة وح��ي��نً��ا

∗∗∗
ال��ظ��لِّ ه��ن��اءُة وأن��ت ال��ش��م��ِس ح��رارُة وأن��ت
ال��ط��ف��ل! ب��راءُة وأن��ت األم��ِس ت��ج��ارُب وأن��ت

∗∗∗
ال��ن��ج��م��ا ح��ص��ن��ه ت��ح��دَّى م��م��ت��ن��ًع��ا ال��ح��س��ُن وأن��ت
األس��م��ى ع��رُش��ُه وع��ن��دك م��ج��ت��م��ًع��ا ال��خ��ي��ُر وأن��ت

∗∗∗
ل��ه��ف��ان��ا ال��ق��ل��ب وردَّ أظ��م��ا م��ا ك��ل وع��ن��دك
إِث��خ��ان��ا ال��ج��رح وزاد أدم��ى م��ا ك��ل وع��ن��دك

∗∗∗
ال��واه��ي ع��زم��ه وش��دَّد أح��ي��ا م��ا ك��ل وع��ن��دك
ال��ل��ِه! ن��ع��م��ُة وق��ربُ��َك ال��دن��ي��ا ن��ض��رة ح��ن��انُ��َك

∗∗∗
ت��س��آل��ي أط��ي��ُل وف��ي��م ال��ق��ل��ب ه��واج��ِس وف��ي��م
ال��غ��ال��ي ك��ن��زَي وح��ب��ك ال��ح��بِّ أق��دَس أح��ب��ك

∗∗∗
م��ح��راب��ي ال��رك��ُن وه��ذا أح��الم��ي ص��الة س��ن��اَك
أوص��اب��ي ط��رح��ت وف��ي��ه آالم��ي أل��ق��ي��ت ب��ِه
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الحب صالة

∗∗∗
ال��ش��ه��ِب ب��ق��ري��ح��ة أرى ص��يَّ��رن��ي ك��ال��س��ح��ر ه��ًوى
ال��ح��ج��ِب! م��غ��ل��َق وم��زَّق ��رن��ي وب��صَّ ��رن��ي وط��هَّ

∗∗∗
ي��ن��ادي��ن��ي ربٍّ إل��ى أم��ض��ي ك��أن��م��ا س��م��وت
ال��ط��ي��ن! م��ن ج��س��دي وال األرض م��ن ق��ل��ب��ي ف��ال

∗∗∗
ال��ب��ش��ر ع��وال��م وُج��زُت إِح��س��اس��ي ودق س��م��وت
ال��ق��دِر! إِس��اءَة غ��ف��رت ال��ن��اِس ص��غ��ائ��ر ن��س��ي��ت
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اللقاء مصافحة

روح��ي��ن��ا ض��ّم م��ن��اٍد ف��ل��بَّ��يْ��ن��ا ب��ن��ا أه��اب
ب��ك��ف��ي��ن��ا ت��ع��ان��ق��ن��ا ت��ص��اف��ح��ن��ا إِذ ك��أن��ا
ج��س��م��ي��ن��ا ب��ي��ن م��ا س��رى ت��ي��ار ال��ح��بَّ ك��أن
دم��اءي��ن��ا! ف��ي وي��ش��ع��ل ن��واظ��رن��ا ف��ي ي��ؤج��ج





الوداع مصافحة

ض��ن��ي��ن��ا زل��ت وم��ا ـ��ُن ال��ب��ي��ـ أزف أم��ي��ري! ي��ا
ح��ي��ن��ا ك��ف��َي ف��ي ـ��ك ك��ف��ـ ودع وان��ظ��ْر ل��ي! أص��غ
س��ق��ي��ن��ا م��ن��ه��ا وال��ذي ه��ذي ي��م��ن��اك م��ن آِه
ظ��ام��ئ��ي��ن��ا ف��ش��رب��ن��ا ب��األم��ان��ي ع��ل��ل��ت��ن��ا
ط��ائ��ع��ي��ن��ا ف��وردن��ا ب��ال��م��ن��اي��ا دارت ث��م
ول��ي��ن��ا ض��ع��ًف��ا ـ��ان��ٍة ريَّ��ـ ق��اس��ي��ة م��ن آه
ف��ي��ن��ا األق��دار ح��كَّ��م ق��د س��اح��ًرا ب��ن��انً��ا ي��ا
ج��ن��ون��ا ج��ن��ت ـ��آن��ة ظ��م��ـ م��وت��ورة ش��ف��ت��ي
دف��ي��ن��ا ث��أًرا ح��م��ل��ت ك��ف��ي اآلن وك��أن
س��ج��ي��ن��ا ال��ع��م��َر ع��ن��ده��ا ح��ب��ي��ًس��ا ت��ت��م��ن��اك
أم��ي��ن��ا وك��ًرا ح��ت��ه��ا را ع��ل��ى أل��ف��ى ط��ائ��ًرا
م��ب��ي��ن��ا! ال��ن��ور ه��ادَي ق��دس��يٍّ��ا وش��ع��اًع��ا





احلب هيكل يف أغنية

ه��وان��ا ف��ي ول��ق��ي��ن��ا ه��وان��ا ت��ج��رَّع��ن��ا ك��م
أم��ان��ا ف��ي��ه��ا ن��ذْق َل��م ح��ب ن��ار وب��ل��ون��ا
ك��ان��ا ك��ي��ف ت��دري ـ��ه��ات ه��ي��ـ ال��ه��وى ح��لَّ وإِذا
ع��وان��ا أص��اله��ا ـ��س األن��ف��ـ م��ل��ك م��ا ف��ِإذا
ي��دان��ى! ال ول��ه��ي��ب م��س��ت��ق��رٌّ ن��ص��ٌل ف��ه��و
س��وان��ا ي��س��ه��ر ول��م ـ��ل ال��ل��ي��ـ ه��دأ ح��ب��ي��ب��ي ي��ا
ش��ف��ان��ا ال��ص��ب��ح وال ـ��ن��ا ج��رح��ي��ـ ��د ض��مَّ ال��دج��ى ال
الن��ا ق��اس��ي��ه وال ك��ي ال��ش��ا ع��ل��ى رقَّ ال��ه��وى ال
رم��ان��ا ش��اء ك��م��ا م��ي ال��را غ��رِض غ��دون��ا ق��د
ك��الن��ا ال��ح��ب ه��ي��ك��ل ن��ط��رْق ب��ال��ل��ه واِف��ن��ْي
س��ق��ان��ا! م��ن ون��ش��ك��و س ال��ك��أ ع��ل��ى ن��ب��ك��ي س��اع��ة





الراعي دعاء

رمزية) (قصيدة هينه أغاني من — األملانية عن

ال��راع��ي ال��ح��ب��ي��ُب أن��ا ع��ل��ي��ك. ي��ح��ن��و ال��ذي أن��ا ال��ودي��ُع ال��ح��م��ُل أي��ه��ا ي��ا
األص��ق��اع! ع��ل��ى م��ن��ت��ش��ٌر وال��ه��وُل ال��دج��ى ف��ي ي��م��ش��ي وال��رع��ُب ل��ي��ل��ة ك��م
األوج��اِع ِم��َن أم��ٍن ف��ي ك��ال��ط��ف��ِل ال��ك��رى ظ��لِّ وف��ي ك��ن��ف��ي ف��ي أغ��ف��ي��ت
ال��ب��اِع ب��ال��ق��ويِّ ال��ل��ي��ال��ي غ��ي��ُر واس��ت��أث��رْت ال��ع��ص��ا وه��ت ق��د ! ي��اربِّ
زم��اِع ب��وش��ك ل��ل��راع��ي وأذن��َت ب��ف��ْرق��ٍة ح��ك��م��َت ق��د ت��ك إِن ربِّ ي��ا
األط��م��اِع وف��ت��ن��َة ال��ن��ف��وِس ش��رَّ ��ه ووقِّ ال��ودي��ع ال��ح��م��ِل إِل��ى ف��ان��ظ��ر
ش��ع��اع ب��ك��ل م��ؤت��ل��ًق��ا وان��ش��رُه رب��ي��َع��ه��ا وم��دَّ ال��دن��ي��ا ل��ه ��ره ن��ضِّ
م��راع��ي! وخ��ص��َب أن��ه��اٍر وخ��ري��َر واِرًف��ا ظ��ًال األي��اَم ل��ه واج��ع��ْل





التذكار

موسيه» دي «الفرد عن معرَّبة

آالم��ي م��ن أخ��اُف أن��ي غ��ي��ر ال��ه��وام��ي ال��دم��وِع إِل��ى ن��زوع ب��ي
واح��ت��رام��ي! ع��ب��ادت��ي وم��ث��وى ب! ال��ت��ر غ��ال��ي ي��ا ال��م��ك��ان! أي��ه��ذا
األي��ام ف��ي ال��م��ج��ه��وُل ال��ق��ص��يُّ ل��ي ال��غ��ا وم��دف��نُ��ه��ا ال��ذك��رى م��ث��وى أن��ت

∗∗∗
خ��الن��ي؟! ي��ا ت��ح��ذرون ال��ذي م��ا ت��م��ن��ع��ون��ي ف��ال خ��ل��وت��ي ه��ذه
األزم��اِن س��ال��ِف ف��ي وأه��وى ُد أع��ت��ا ك��ن��ت ال��ت��ي ع��ادت��ي إن��ه��ا
ال��م��ك��ان! ه��ذا س��ب��ي��ِل ف��ي ق��دم��ي وق��ادت ال��رح��اب ل��ِذي أخ��ذت��ن��ي

∗∗∗
ت��يَّ��اه��ا؟ م��زه��ًرا ق��ام إذ ـ��ب��َت ال��نَّ��ـ وه��ذا ال��س��ف��وَح ه��ذه ان��ظ��روا
خ��ط��اه��ا وق��ع ال��رم��اِل ص��م��وِت ف��ي أذن��ي ت��س��م��ع زل��ُت م��ا ل��ك��أن��ي
ي��م��ن��اه��ا! س��ت��رِه ف��ي ط��وق��ت��ن��ي م��م��رٍّ ب��ك��ل ال��ن��ج��وى وك��أن

∗∗∗
األل��واِن م��ن ق��ات��ٍم ف��ي ـ��ن��ع أي��ـ إذ ال��ن��ض��ر ال��ص��ن��وب��ر ت��راءى ق��د



ناجي إبراهيم شعر

ال��م��ج��ان��ي رخ��يِّ ف��ي ي��م��ت��دُّ ـ��غ��ور ال��ـ ال��ب��ع��ي��ُد ال��م��ض��ي��ُق ل��َي وت��راءَى
أزم��ان��ي! م��ن ال��ه��ن��يء وم��ه��د ف��ي أال ك��ن ل��ك��ن��م��ا م��وح��ش��ات

∗∗∗
ه��ن��ائ��ي ف��ي��ه ع��رف��ت م��وط��ٍن ف��ي ـ��ج��اَن األش��ـ أذك��ر ه��ن��ا ه��ا ج��ئ��َت م��ا أن��ا
وال��ك��ب��ري��اءِ ال��ج��الل م��ث��ال ـ��ت وال��ص��م��ـ ال��ح��س��ن رائ��ع ال��غ��اب ذل��ك
ال��ب��رح��اءِ! ع��ل��ى م��س��ت��ك��ب��ٌر ـ��غ��اِب ال��ـ ه��ذا ك��رائ��ِع ع��اٍت وف��ؤادي

∗∗∗
األح��زان م��وض��ع ه��ذا ف��م��ا ه ب��ش��ك��وا ي��وًم��ا ي��ف��ي��َض أن ي��ش��أ م��ن
ال��خ��الن! م��ن م��يْ��ت م��ث��وى ع��ن��د ل��ت��ج��ث��و م��ض��ي��ت ه��الَّ ل��ش��اٍك ق��ل
ال��م��ك��ان! ه��ذا غ��ي��ِر ف��ي ي��ن��م��و ـ��ق��ب��ِر ال��ـ ون��ب��اُت ه��ن��ا ح��يٌّ ش��يء ك��ل

∗∗∗
األس��داِد ح��ال��َك وي��ج��ت��اُز ـ��ِق األُف��ـ ذروَة ي��رت��ق��ي ال��ب��دُر ط��ل��ع
ال��ت��رداِد واض��َح ال��رأي، ح��ائ��َر ت��ب��دو إِن��ك ال��ظ��الم أم��ي��ر ي��ا
��اِد ال��وقَّ ب��ن��ِورك وت��رم��ي ـ��ِل ال��ل��ي��ـ ح��ج��َب م��ج��اوًزا ت��م��ض��ي ث��م

∗∗∗
��اِح ال��وضَّ ج��ب��ِي��ن��ك م��ن م��رس��ٍل ن��وٍر ف��ي��ض ال��ث��رى ش��ارف ك��ّل��م��ا
ال��ص��ب��اِح ع��ط��ُر ال��ن��ديِّ ث��راه��ا ع��ن م��ن��ه��ا َع ت��ض��وَّ ق��د األرض وإِذا
األرواح ف��ي ال��ع��ب��ي��ِر دف��ي��ن ال��ح��بِّ م��ن ال��ق��دي��ِم ع��ط��َر اس��ت��ث��ارت

∗∗∗
أوص��اب��ي ع��ن س��أل��ت ح��ت��ى ت��ك زر م��ا ال��م��ج��ب��ب ال��وادي أي��ه��ذا
ال��ش��ب��اب؟ ف��ي أه��رم��نَ��ِن��ي ال��ل��وات��ي م��ي آال أيْ��ن ل��واع��ج��ي؟ راح��ت أيْ��ن
ع��ذاب! ي��وَم اج��ت��زُت م��ا أن��ي خ��ل��ُت ح��ت��ى ف��ي��ك ط��ف��ول��ت��ي ع��اودت��ن��ي

∗∗∗
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التذكار

ع��ات��ي ال��ج��ب��اب��ِر م��ث��ل ق��ويٍّ��ا ـ��ِر ال��ده��ـ ص��ول��ة ي��ا ال��س��ن��ي��ن! خ��ف��اف ي��ا
ح��س��راِت وم��ن م��دم��ٍع ف��م��ن أخ��ذت��نَّ ق��د ص��ب��اب��ة م��اض��ي ك��ل
ب��ال��ح��ي��اِة ذب��ول��ه��ا ف��ي ع��ل��ق��ْت ذك��رى أزاه��ر ل��ي ورح��م��ت��نَّ

∗∗∗
ال��ج��س��اِم ال��ن��ازالِت ف��ي آس��ْت ك��ي��ف األي��اِم ع��ل��ى م��ن��ي ف��س��الم
اآلالِم ف��ات��ك م��ن م��ن��ه ب��ْدُت ك��ا ب��م��ا ج��رًح��ا أن أدِري أك��ن ل��م
ال��ت��ئ��اِم ب��ع��د ل��ديَّ ه��ن��اءٍ َس وإح��س��ا ل��ن��ف��س��ي ل��ذًة م��ْع��ق��ٌب

∗∗∗
األق��واِل س��ف��اس��ُف وت��ن��أَى ِي ال��رأ م��ن ال��س��خ��ي��ُف ع��ن��َي ف��ل��ي��بْ��ن
ض��آِل ع��اش��ق��ي��ن ُح��بَّ ـ��واب��ه��ا أثْ��ـ ك��ف��ن��ت ك��واذٌب وه��م��وٌم
ب��ب��اِل م��ن��ه��م ل��ي��س ال��ح��قُّ وال��ه��وى ل��ه��واه��م م��ظ��اه��ًرا ج��ع��ل��وه��ا

∗∗∗
ال��ه��ن��اء: ذك��ري��اِت ع��ن ق��دي��ًم��ا ل ق��ا ال��ذي ذاك أأن��ت دان��ت��ي! إي��ه
ال��ش��ق��اء! أش��ق��ى ف��ْه��ي ال��ح��زن زم��ن ذاك��ري��ه��ا ع��ل��ى م��رَّت إن إن��ه��ا
ل��ل��ب��أس��اءِ! أس��أت ��ا ح��قٍّ ـ��ق��وِل ال��ـ م��ري��ر ع��ل��ي��ك أْم��ل��ْت ب��ؤس��ى أي

∗∗∗
ق��ض��ي��تَ��ْه ال��ض��ي��اء ص��اف��ي ن��ه��اٍر ِر إدب��ا ب��ع��د ال��دج��ى أق��ب��ل إْن أو
رأي��تَ��ْه م��ا ك��أن��ه وه��ٍم م��ح��ض ف��ي��غ��دو ال��وج��وِد ف��ي ال��ن��وَر ت��نْ��ك��ُر
ق��ل��تَ��ْه ك��ي��ف األس��ي ال��خ��ال��د أي��ه��ا ع��ج��ي��ب ج��دُّ وه��و ال��ق��ول ذل��ك

∗∗∗
ال��م��ن��اِر ش��ب��ه ال��ق��ل��ب ف��ي م��ض��ي��ئً��ا ال��ح��بِّ ل��ه��ب م��ن ب��ال��ط��ه��وِر ق��س��ًم��ا
األف��ك��اِر ف��ي ال��ظ��الل ه��ذا ـ��م��اِن اإلي��ـ ال��واف��ر ق��ل��ب��ك ف��ي ع��ِه��ْدن��ا م��ا
ب��ال��ت��ذك��اِر ال��ه��ن��اءِ ص��دِق م��ث��ل ص��دًق��ا وال��ل��ه ل��ل��ه��ن��اءِ أرى ال
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∗∗∗
إل��ي��ِه ف��ق��ام ال��ه��وى رم��اِد ف��ي وم��ي��ًض��ا ال��ش��ق��يُّ أب��ص��َر إْن أو
��ي��ِه ك��فَّ م��ن ي��م��رَّ أن ح��ارًص��ا ب��ل��ه��ٍف ي��دي��ِه ن��ح��َوه ب��اس��ًط��ا
ن��اظ��ري��ه خ��اط��ًف��ا م��رَّ إذا ِق ال��ب��ر أث��ُر إش��ع��اع��ِه م��ن وب��ه

∗∗∗
ال��س��ن��ي��ْن! ط��وت��ه��ا ال��ت��ي ك��ري��ات ال��ذ ع��ب��اِب ف��ي روح��ُه غ��اص��ت إن أو
ال��ه��ت��ون! ال��س��خ��يُّ دم��ع��ه ج��رى م��ن��ه��ا م��ج��رح��ة م��رآة وع��ل��ى
ال��م��ب��ي��ن! ب��ال��ع��ذاِب ت��س��م��ي��ه ال��م��اض��ي ِذك��ِر م��ن ال��س��رور ه��ذا أو

∗∗∗
ال��دم��وَع��ا أح��ب إن��ي ودع��ون��ي ت��زج��رون��ي ف��ال أدم��ع��ي ت��روا إن
م��وج��وع��ا ي��زْل ��ا ل��مَّ ق��ل��بً��ا ـ��ف��ُع ت��ن��ـ أدم��ًع��ا أي��دي��ك��ُم ت��ج��ف��ف ال
رج��وع��ا! ي��س��ت��ط��ي��ع م��ا ت��ول��ى ق��د م��اٍض ف��وق م��س��ب��ٌل س��ت��ٌر أدم��ع��ي
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البحرية

المارتني عن معربة

األب��ِد م��ن ل��ي��ٌل ب��ن��ا ي��رم��ي ج��دِد ل��ش��واط��ٍئ ش��اط��ِئ م��ن
ل��غ��ِد! ي��وِم��ه م��رس��ى ه��ي��ه��ات ي��ع��ِد ف��ل��م م��ض��ى م��ن��ه َم��رَّ م��ا
أب��دا ش��م��َل��ن��ا ف��رَّق وال��ده��ُر ح��ان��ا وخ��ت��اُم��ه��ا م��ض��ت! س��ن��ٌة
م��ن��ف��ردا! ال��ص��خ��ِر ب��ه��ذا واج��ل��ْس اآلن��ا وح��دك ال��ب��ح��ي��رَة ن��اِج

∗∗∗
ب��ال��ل��جِّ ون��ح��ن ال��م��س��اءُ س��ك��ن وق��ْد ت��ذك��ري��ن ل��ل��ب��ح��ي��رِة ق��ل
وال��م��وِج ال��م��ج��داِف ص��دى إال ألح��ْد ال��دن��ى ف��ي ي��س��م��ع ص��وت ال

∗∗∗
ال��ع��ذُب ه��ت��اف��ُه ال��س��ك��وَن ه��ّز م��ع��ت��اِد غ��ي��ر ب��ص��وٍت ف��إذا
ال��س��ح��ُب وت��ن��اج��ِت أص��داءَه ال��وادي ��ع ورجَّ ال��ع��ب��اُب أص��غ��ى

∗∗∗
وق��ف��ي ه��ي��ن��ة ف��ي س��اع��ات��ه ت��دِر: وال رف��ق ف��ي ده��ر ي��ا
ل��م��ق��ت��ط��ِف ل��ذتُ��ه��ا وت��ط��ول ال��ع��م��ِر ه��ن��اءُة ت��ت��اح ح��ت��ى



ناجي إبراهيم شعر

∗∗∗
ب��اك��ي م��ن ال��ن��اس ف��ي ك��م وع��ل��م��ت ال��ك��وِن ل��ذل��ك ال��ت��ف��تَّ ه��ال
ب��ال��ش��اك��ي وام��ِض ال��م��م��تَّ��ِع خ��لِّ ال��م��ض��ن��ي واألس��ى خ��ذن��ي ي��دع��وك

∗∗∗
إق��الع��ا ال��ده��ر ي��ت��ن��اف��س��ان ال��م��ح��ُن وه��ات��ه ال��ن��ع��ي��م ه��ذا
إس��راع��ا؟! ال��ح��االن ت��ت��ش��اب��ُه ال��زم��ُن أي��ه��ا ع��دٍل ف��ب��أي

∗∗∗
ال��م��اض��ي ه��وة ي��ا وت��ك��ل��م��ي أج��ْب ال��س��ح��ي��ق األب��د أي��ه��ا ي��ا
م��ع��ت��اض غ��ي��ر ع��م��ٍر ون��ع��ي��م وح��ق��ْب ب��أش��ه��ٍر ت��ص��ن��ع��ان م��ا

∗∗∗
وال��غ��اب��ا األغ��واَر ف��اس��ت��ح��ِل��ف وُع��ْد وال��ص��خ��ور ال��ب��ح��ي��رَة ن��اج
أح��ق��اب��ا ع��ل��ي��ك ال��ش��ب��اُب ص��ي��ن ف��ل��ق��ْد غ��رام��ن��ا ذك��ر ُص��نْ��ت ق��ل!

∗∗∗
وه��ادئ��ة ث��ائ��رة ح��ال��ي��ك ف��ي ال��ب��ح��ي��رة ه��ذي ي��ا ول��ت��ب��ق
ن��ائ��ت��ة ال��ص��خ��ر رائ��ع��ات ف��ي م��ن��ع��ط��ِف ل��ل��م��اء ب��اس��ق ف��ي

∗∗∗
ال��م��اءِ ص��ف��ح��َة ف��ض��ض ال��ن��ج��م ف��ي م��رت��ج��َف��ا ال��ن��س��م��اِت ع��اب��ر ف��ي
أح��ش��اءِ ح��ر ��َس ن��فَّ ال��غ��ص��ن ف��ي وه��ف��ا أن��ي��ن��ه أنَّ ال��ري��ح ف��ي

∗∗∗
ص��ب��ا رق��ي��ق م��الع��ب��ة خ��ط��رت ب��ريَّ��اِك م��ع��ت��ب��ًق��ا ال��ج��و ف��ي
ذه��ب��ا! ل��ق��د أس��ف��ا ي��ا س��ي��ق��ول ب��اك��ي ه��ات��ٌف ه��ذا ك��ل ف��ي
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املريض وداع

… س إىل مهداة

فكتب الصباح يف وداعه وكان به، يعنى رسيره عند الشاعر سهر عزيٌز مريٌض
التالية: بالقصيدة يودعه

ب��ص��ب��اح��ي م��ض��ى ل��ق��د ال��ص��ب��اح! وي��ح رواح��ي؟ وأيْ��ن غ��ًدا؟ ال��غ��دو ف��ي��م
ري��اِح! أي األح��ب��اب، ص��ف��وة ي��ا ل��ن��ا راح��م��ة غ��ي��ر ع��ل��ي��ن��ا ع��ص��ف��ت
ال��ت��ف��اح ت��وأم ل��ونً��ا ك��ال��ورس وص��يَّ��رت ال��ع��ي��ون ب��م��ع��ب��ود ع��ب��ث��ت
األش��ب��اح م��ن ش��ب��ًح��ا ب��ه وم��ض��وا ال��ن��دى ج��اف��اه ك��ال��ورد ب��ه ذه��ب��وا
ن��واح��ي! ح��ر ع��ل��ي��ه ال��ن��داء ردَّ م��ن��اديً��ا ف��دي��ت ب��اس��م��ي ه��ات��ًف��ا ي��ا
ج��راِح! أي ن��واك ي��وم وأس��ل��ت ج��راح��ت��ي ل��م��م��ت اآلس��ي آس��ي ي��ا
ج��ن��اح��ي! ال��ُم��ِغ��ي��ِر ل��ل��ق��در وخ��ف��ض��ت ه��ام��ت��ي ال��م��ش��تِّ��ت ل��ل��ب��ي��ن ط��أط��أُت
ك��ف��اح! وأيُّ آالم أي ف��ي س��ه��رت��ه��ا ال��ع��ات��ي��ات ال��ل��ي��ال��ي أي
ج��م��اح��ي! وَردَّ م��ع��ان��دت��ي وث��ن��ى ش��ك��ي��م��ت��ي ق��ويَّ ال��ع��اِدي ال��ض��ن��ى ه��دم
أق��اح! وض��ع��ف زن��ب��ق��ة ل��ط��ف ف��ي ب��ي��ن��ن��ا ال��م��وس��د ال��م��ل��ك ع��ل��ى وط��غ��ى

∗∗∗
ال��س��اح؟! ق��ف��ِر ال��ع��رص��ات م��ت��ج��ه��م م��وح��ش م��ك��ان إل��ى ال��م��آب ك��ي��ف



ناجي إبراهيم شعر

ال��وض��اح ب��ج��ب��ي��ن��َك وم��ذك��ر ه��ات��ٌف خ��ي��اٌل ن��اح��ي��ٍة ك��ل ف��ي
ص��اح! ب��ج��ف��ٍن أرع��اه أم��س��ي��ت ل��ي��ل��ه ص��اٍح ك��ال��ط��ي��ف وم��وس��د
م��اح��ي ال��س��ع��ادة ال��دن��ي��ا م��ن وم��ح��ا ش��ق��ائ��ه ق��دي��م إل��ى ال��ش��ق��ي ع��اد
ون��ج��اح��ي؟ ب��ه��ا إخ��ف��اق��ي وع��الم ج��م��ال��ه��ا؟ أي��ن ال��ي��وم! ال��ح��ي��اة وي��ح
ط��م��اح ب��غ��ي��ر م��ن��ف��رد األرض ف��ي ل��م��يِّ��ت ال��ح��ي��اة وه��ب ال��ذي أن��ت
ال��ل��م��اح! ال��ب��ارق م��ث��ل وط��ل��ع��ت وغ��م��ام��ه��ا ظ��ل��م��ائ��ه��ا ف��ي أش��رق��ت
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جديدة فرحة

ال��م��ن��ش��ودا م��ث��ال��َي ف��ي��ك ول��ق��ي��ت ال��م��وع��ودا ي��وم��َي ع��ن��دك أدرك��ت
ع��ي��دا ي��وم ك��ل وي��خ��ل��ق ي��ل��ه��و ال��ذي ال��ط��ف��ل ف��رح��ة ب��ك ف��رح��ت��ي وا
ن��ش��ي��دا ال��م��ص��غ��ي��ات ال��رواب��ي م��ألَ ال��ذي ال��ط��ي��ر ف��رح��ة ب��ك ف��رح��ت��ي وا
س��ع��ي��دا ال��ف��ض��اءِ ع��رض ف��ي ج��ذالَن ظ��اف��ًرا وص��ف��ق ل��ص��دِح��ت��ه ط��رب��ْت
وح��ي��دا ال��ع��ي��ون ت��ح��س��ب��ه راح م��ن وح��ب��ي��ِب��ِه ق��ل��ِب��ه م��ن م��وك��ٍب ف��ي
ش��ري��دا ال��الف��ح��اِت ال��ق��ف��اَر ي��ط��وي ال��ذي ال��ض��الِّ ف��رح��ة ب��ك ف��رح��ت��ي وا
ال��م��م��دودا ظ��ل��ه��ا ت��ب��س��ط غ��نَّ��اء أي��ك��ٌة ال��ه��واج��ر ب��ع��د ل��ه الح��ت
ج��دي��دا! أغ��ر روًض��ا وأح��ال��ه��ا ال��ه��وى ب��ع��ث ال��ت��ي ال��دن��ي��ا أع��ج��ب م��ا
ح��س��ودا ع��ل��ي��ك ل��م��ه��ج��ت��ه ي��غ��دو ف��ت��ى وأع��ج��ب��ه��ا غ��رائ��ب��ه��ا ش��ت��ى
وس��ج��ودا ض��راع��ة ي��ت��ن��اف��س��ان ص��ب��وة ج��م��ال��ك ع��ل��ى ي��ت��ه��ال��ك��ان
ال��م��ع��ب��ودا ح��ب��ي��ب��ه ي��راك ك��ل وت��غ��ض��بً��ا غ��ي��رة ي��ت��ن��ازع��ان��ك
وئ��ي��دا! ال��س��م��اء غ��م��ر ق��د ك��ال��ف��ج��ر خ��اط��ري ي��غ��م��ر اإلِي��م��ان أع��ج��ب م��ا
وال��ت��وح��ي��دا اإلِي��م��ان ع��ل��م��ن��ن��ي ألع��ي��ن ف��اس��ت��رح��ُت ش��ك��ي م��زق��ِت





القمر استقبال

ل��ْك! األب��ص��اَر َ أظ��م��أ م��ا األَغ��ْر ب��م��وك��ب��ك أَق��ِب��ْل
ح��َل��ْك وال��دن��ي��ا ع��م��ي��اءُ! ق��م��ْر ي��ا ب��ع��دك ال��ع��ي��ن

∗∗∗
وت��ل��ث��ُم��ْك ع��ل��ي��ك ت��ح��ن��و س��ح��اب��ة وراءَ ت��م��ض��ي
��ُم��ْك! أت��وهَّ ب��خ��واط��ري ك��آب��ة ره��ي��ن وأن��ا

∗∗∗
ب��ال��م��ح��ال م��ع��نَّ��ى إالَّ أن��ا ف��م��ا ش��ئ��َت ح��ي��ث ك��ن
ب��ال��خ��ي��اِل! ع��رش��ك وأزور ب��ال��م��ن��ى ل��ق��دس��ك أغ��دو

∗∗∗
األس��ي��ْر ع��ل��ى ال��ف��ك��اك ع��ّز ك��لَّ��م��ا ص��ب��ًرا وأق��ول
األث��ي��ْر ف��ي ع��ن��اًق��ا ط��اب��ا رب��م��ا وروح��ك روح��ي

∗∗∗
ال��وج��وْد ف��ي م��ك��انُ��ك وع��ال م��وض��ُع��ْك ت��س��ام��ى م��ه��م��ا
ت��ج��وْد! م��ا أرش��ُف ظ��م��آن أت��ب��ُع��ْك خ��ي��الُ��ك ف��أن��ا
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∗∗∗
م��س��ق��ِم ب��ه��مٍّ إن��ي ق��م��ْر ي��ا األم��ان��ي ق��م��َر
دم��ي ف��ي ض��ي��اءك ف��اس��ك��ب ال��م��دَّخ��ْر ال��ش��ف��اءُ أن��ت

∗∗∗
ال��ص��ف��اءْ ق��ل��ب��ي ع��ل��ى واخ��ل��ْع ال��ش��ب��اْب ف��ي خ��ل��وَدَك أف��ِرغ
ش��ق��اءْ ف��ائ��ض��ة وال��ك��أُس ك��ال��ح��ب��اْب ل��ع��م��ٍر أس��ًف��ا

∗∗∗
ال��ث��رى ف��ي أُع��ان��ي م��م��ا ��ن��ي ون��جِّ إل��ي��ك خ��ذن��ي
م��ط��ه��را! ال��ش��ع��اع ق��دح ف��اس��ق��ن��ي ت��رنَّ��ق ق��دح��ي

∗∗∗
ب��م��ع��زِل وأن��َت وأن��ا ط��واْل ألح��الٍم واًه��ا
َع��ِل م��ن ال��ع��وال��م ون��رى ال��ج��ب��اْل ق��م��م ع��ل��ى نَ��ْع��ل��و
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اجلديدة نفرتيتي

فنانة ممثلة إىل

ال��س��اح��رْه؟! األع��ي��ُن ه��ات��ه وم��ا ال��ن��ادرة؟! ال��ف��ت��ن��ة ه��ات��ه ِل��َم��ن
ال��ط��اه��رْه؟! ال��ض��ح��ك��ة ه��ات��ه وم��ا ؟! ال��ق��دس��يُّ ال��م��َرُح ذل��ك وم��ا
ال��واف��رْه ك��ال��ن��ع��م��ة وت��س��ق��ط ال��ع��م��ي��م ال��ح��ن��ان م��ط��اف ت��ط��وف
ال��س��اخ��رْه ك��ال��م��وج��ة وت��رج��ع ال��ع��ب��اب ام��ت��داد م��ث��ل وت��م��ت��دُّ
ال��ذاك��رْه ف��ي ال��ع��م��ر م��دى وت��ب��ق��ى ال��ق��ل��وب ف��ى أص��داءه��ا وت��ن��ق��ش
ال��ق��اه��رْه ال��خ��م��رُة تُ��س��ك��ُب ك��م��ا ال��ن��ف��وس ف��ى ُس��ِك��بَ��ْت ��ة ِرقَّ ف��ي��ا
اآلخ��رْه نَ��َغ��َم وأس��م��ْع��ِت��نَ��ا ال��دن��ي��ويَّ ال��ع��اَل��م ب��ي��ك ن��س��ي��ن��ا
ش��اع��رْه م��َه��ٍج ع��ل��ى أط��ل��ت األل��م��ِب ن��واح��ى م��ن رب��ًة وي��ا
آس��رْه ي��ا ب��ع��رش��ِك ولُ��ذن��ا ال��ج��م��اِل ل��م��ج��د ال��رؤوس ح��ن��ي��ن��ا
ال��زاخ��رْه أدواَره��ا وص��وَّرت ال��ح��ي��اة ه��ذى م��ثَّ��ل��ِت (…)
ال��ط��ائ��رْه ك��ال��ري��ش��ة وروح��ك أث��ق��ال��ه��ا روح��ك ��ل��ت وح��مَّ
ال��ن��اض��رْه ك��ال��ج��ن��ة وق��ل��ب��ك ال��ج��ح��ي��م خ��وض ق��ل��ب��ِك وك��لَّ��ف��ت
ظ��اف��رْه م��ب��ارك��ة وع��دِت ك��ال��خ��ل��ي��ل ال��ل��ظ��ى ف��ي ب��ه دف��ع��ت
ب��اه��رْه ح��رًَّة م��ط��ه��رًة ي��اق��وت��ًة ال��ن��ار م��ن رج��ع��ِت
ق��ادرْه ل��م��ع��ب��ودٍة ودان��ت ال��ب��الُد ك��رَّم��ت��ِك إن (…)
«ال��ق��اه��رْه»! ق��دِرك ق��درت وال ال��ع��ق��وُل ف��ه��م��ت��ك م��ا ف��وال��ل��ه
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ال��ن��اظ��رْه ال��ورى ع��ي��ون ب��غ��ي��ر ب��ه��ا ي��راِك ع��ي��ٌن ف��ل��ل��ش��ع��ر
ال��غ��ام��رْه ال��ظ��ل��م��ة ع��ل��ى أغ��ار ال��ج��م��ي��ل ال��ش��ع��اع ُح��ْس��َن ل��ك ي��رى
زاه��رْه ج��ن��ة وص��يَّ��ره��ا ال��دُّن��ى ه��ذى ب��ال��س��ح��ر ف��ج��لَّ��َل
ال��ع��ام��رْه دوره��ا ف��ي وه��ل��ل ال��ب��ال��ي��ات أك��واخ��ه��ا ر ف��ن��وَّ
ال��زائ��رْه ك��ال��رح��م��ة وي��ن��زل ال��دي��ار خ��الل ي��ج��وس رس��وٌل
ال��م��اط��رْه ال��غ��ي��م��ِة ُم��ق��ل��ُة ل��ه��ا ب��ال��دم��وع اغ��رورق��ت ق��د ب��ع��ي��ن
غ��اف��رْه ل��ل��ورى وم��ه��ج��ت��ه إن��س��ان��ه��ا ال��ن��اس ع��ل��ى ي��ط��وف
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الفراشة

ال��ل��ه��ْب أنِّ��ي ال��ف��راش��ة وت��دري ل��ظ��اُه أن��ي ال��ح��بُّ ي��ع��ل��م أج��ْل!
ت��ض��ط��رْب ب��أج��ن��ح��ٍة ف��رفَّ��ت ال��ظ��الم ف��ي ل��ه��ا ب��دوُت وأن��ي
��ُه��ْب ال��شُّ ب��ري��ُق ن��اظ��ريَّ وف��ي ال��ح��ي��اِة س��رُّ ذراع��يَّ وب��ي��ن
ال��ح��ُج��ْب خ��ف��يِّ م��ن م��ج��اِه��ل��ه��ا إل��ى ع��ادت ث��م خ��ط��وة دن��ت
ك��ث��ْب! ع��ن ل��ل��س��ن��ا ل��ع��اب��دٍة ِم وال��ظ��ال ال��س��ن��ا ب��ي��ن وش��تَّ��ان
ال��م��غ��ت��رْب ج��ن��ُة ق��ل��ب��ه��ا وف��ي ل��ل��ع��ن��اِق ل��ه��ف��ة ص��دره��ا وف��ي
ال��م��ق��ت��رْب األب��ُد ل��ه��ا وي��ب��دو ِل��ل��ع��ذاب ش��ب��ٌح ل��ه��ا ي��ل��وح
ال��ح��ب��ْب وث��ب��اُت ف��وق��ه ل��ه��ا س��الٍف م��ن ق��َدٌح ال��ل��ظ��ى ك��أن
ي��ث��ْب إل��ي��ِك ق��ل��بً��ا س��ت��ل��ق��ي��ن ُوث��وبً��ا ت��ع��ال��ْي روح��ي ف��راش��ة
ال��ع��َط��ْب!! ب��ه��ذا ال��خ��ل��ود ون��ل��ن��ا م��ًع��ا اح��ت��رْق��ن��ا ام��ت��زج��ن��ا م��ا إذا





إىلس…

ب��ص��َداه��ا وع��ادت ظ��م��أى وردت وج��واه��ا روح��ي ل��ِك أش��ك��و ج��ئ��ُت
ب��ح��م��اه��ا؟! م��س��ت��ج��ي��ٍر ب��غ��ري��ٍب ص��ن��ع��ْت م��اذا ع��ي��ن��ِك! م��ن آه
ف��رآه��ا أط��لَّ��ت أغ��ف��ى ك��لَّ��م��ا أح��الَم��ُه ت��ق��ت��ف��ي ت��ب��ع��ت��ه
ورع��اَه��ا ع��نَّ��ا ال��خ��ي��َر وج��زاه��ا أي��ك��ًة «ِل��ل��ي��ل��ى» ال��ل��ُه س��ق��ى ي��ا
وس��ق��اَه��ا ال��م��ص��ف��ى ال��ش��ه��َد ح��ب��ن��ا وِم��ن أم��ان��ي��ن��ا م��ن وغ��ذاه��ا
ب��ص��ف��اَه��ا! واغ��م��ري��ن��ي ظ��ل��ل��ي��ن��ي ق��رِّب��ي! م��ن��ي ع��ي��ن��ِك ق��رِّب��ي
وت��ن��اَه��ى ج��الًال ال��ب��ح��ُر ـ��ب��س��ط ان��ـ إذا ال��ب��ح��ِر ه��دأة وأري��ن��ي
وت��اَه��ا ال��ف��ك��ُر أع��م��اق��ه��ا ف��ي ض��لَّ ال��ت��ي ال��س��ح��ِر ل��ج��َة وأري��ن��ي
س��ن��اَه��ا ف��ي ت��ط��ف��و ال��ط��ي��ب��َة وأرى أغ��واره��ا ف��ي ال��ل��ؤل��ؤ أل��م��ُح
اش��ت��راَه��ا! وب��ال��روح دن��ي��اه ب��اع ل��م��ن ال��خ��ل��َد تُ��خ��بِّ��ئُ وأراه��ا

∗∗∗
ش��َج��اَه��ا ف��ي ف��ت��الق��ت ع��ادت ث��م اف��ت��رق��ْت ح��ي��ارى أرواٌح ن��ح��ن
ق��ض��اَه��ا ال��ح��ان��ي وك��ِرك ف��ي رًض��ا ِم��ْن س��اع��ًة إالَّ ال��ق��ل��ُب ي��ن��س��ى س��وف
ش��ف��ت��اَه��ا ل��ي ك��ش��ف��ت م��اٍض أيَّ ح��دث��ت��ن��ي وق��د ال��ق��ل��ب ه��ت��ف
ل��ن��داَه��ا وأص��غ��ت ال��ح��يْ��رى روح��َي ف��اس��ت��ي��ق��ظ��ْت خ��اط��ري ف��ي َه��َم��َس��ْت
أخ��اه��ا ال��غ��ي��ِب ف��ي ك��ن��ت ف��ك��أن��ي ت��وأَم��ه��ا أَُك��ْن َل��ْم إْن ف��أن��ا
أس��اَه��ا ل��ح��ِن ع��ل��ى س��ك��رى وان��ت��ش��ْت ث��م��ل��ْت ح��ي��اَرى أرواٌح ن��ح��ن
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ب��رض��اَه��ا! واغ��م��ري��ن��ي ظ��ل��ل��ي��ن��ي ق��رِّب��ي! م��ن��ي روَح��ِك ق��رِّب��ي
َوَص��َداَه��ا ش��ج��ون��ي م��رآة أن��ت ح��دِّث��ي! ح��دِّث��ي��ن��ي! وت��ع��ال��ْي
س��واه��ا ف��ي��ه��ا م��ا األي��اُم ت��ق��س��ُم ال��ت��ي ال��ص��ف��و س��اع��ة ف��ه��ب��ي��ن��ي
وَم��س��اَه��ا! س��واءٌ ع��ن��دي ص��بْ��ُح��ه��ا م��رٍَّة ل��ح��ي��اٍة أم��ض��ي ث��م
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للشباب نداء

ال��ش��ب��اْب! ع��زم ي��ا ب��ورك��ت أج��اْب وف��تً��ى دع��ا وط��ٌن
ح��س��اْب ب��ال وال��ك��ري��م ل��م ال��م��س��ا ال��ن��ي��ل ف��ت��ي��ة ي��ا
ال��ِع��ذاْب خ��الئ��ق��ه��ا ول��ك��م م��رآت��ك��ْم ج��ن��ات��ه
ال��رط��اْب األم��ال��ي��ِد ع��ل��ى رفَّ ال��زه��ِر ج��م��ال ول��ك��ْم
وال��ش��ع��اْب! ال��م��ح��ان��ي ع��ل��ى رق ال��ن��ه��ر ف��ؤاد ول��ك��م
ال��ه��ض��اْب ع��ل��ى ي��ض��ن وال ل ل��ل��س��ه��و ف��ي��ض��ح��ك ي��م��ض��ي
أه��اْب! وال��وادي وط��ان األ ن��ادت��ك��م إذا ح��ت��ى
ال��ع��ذاْب واس��ت��ف��زك��م رث ال��ك��وا ط��غ��ت إذا ح��ت��ى
ن��اْب ب��أل��ف ال��ل��ي��وُث ـ��م��ي��ه ت��ح��ـ ك��ال��غ��ي��ل أص��ب��ح��ت��م
ال��م��س��ت��ط��اْب! األغ��ر م��ك��م ي��و ال��ي��وم ل��ل��ش��ب��اب ق��ل
ح��ج��اْب! وال خ��ف��اءَ ف��ال ـ��ر م��ص��ـ ح��بُّ ي��ب��دو ال��ي��وم
م��ت��اْب! وال رج��وع ف��ال ُب ش��ب��ا ي��ا إث��ًم��ا ك��ان إن
ال��ح��س��اْب ل��ك��م ع��ن��ده��ا ل��ي وال��ل��ي��ا ي��ن��ظ��ُر ال��ل��ه
ال��رق��اْب! ف��ي واألم��ان��ُة ب��ِر ال��م��ص��ا ال��ق��ل��ِب ف��ي وال��ع��ه��ُد
ك��ال��ت��راْب وأرخ��ص��وه ـ��ر ل��م��ص��ـ ال��غ��ال��ي ال��ف��دا ه��ات��وا
ث��واْب ول��ه��ا ض��ح��ي��ٍة ك��ل واألرواح، ال��م��ال،





الشباب يوم يف

رق��اِد ش��ه��يَّ وال ب��ع��ُد، ن��وم ال ف��ن��اِد ال��ش��ب��اب ف��ي ي��وُم��ك ال��ي��وم
ج��ه��اِد ش��ري��ِف أو ص��ن��ٍع ب��ن��ب��ي��ل ل��ق��وم��ه ال��ص��الَح ي��ب��غ��ي ل��ل��ذي ق��ل
ال��وادي! ه��ذا ف��داءُ ال��ج��ه��وِد ك��ل ب��ك��ل��ي��ه��م��ا أو ب��ال��ش��ع��ر أو ب��ال��ط��بِّ
ال��ه��ادي ك��ال��ش��ع��اِع ط��ه��وًرا ح��رٍّا ي��ك��ْن َل��ْم ه��و إذا ق��ل��ٍم ف��ي خ��ي��ر ال
األع��ي��اِد ك��ف��رح��ِة ال��ح��ي��اة ظ��ل��م ي��ُزْر ل��م ه��و إذا ط��بٍّ ف��ي خ��ي��ر ال
وف��ؤاِد ح��ش��اش��ة ك��ل ب��ص��م��ي��م وج��رح��ه ال��ج��ري��ح ال��وط��ن أي��ه��ا ي��ا
ض��م��اِد ب��ك��ل ج��ئ��ن��ا ق��د ـ��ب��أس��اءِ ال��ـ ف��ي ال��رح��م��اء أس��ات��ك ف��ن��ح��ن ص��ب��ًرا
األط��واِد ورواس��َخ ال��ذرى ش��م اخ��ل��ق��وا أال ال��م��ص��ل��ح��ي��ن ل��ل��ب��ن��اِة ق��ل
وع��ن��اِد ب��ع��زٍة ال��رؤوَس رف��ع��وا م��ش��وا إذا ال��ق��ِوي ال��ن��شء م��ن ج��ي��ًال
األج��س��اِد م��ن رثٍّ��ا م��ت��ه��دم��ا م��ن��زًال ت��س��ك��ن األرواِح ف��ي خ��ي��ر ال
ل��ج��الِد ي��رت��ج��ى ال م��ت��خ��اذالٍّ م��وط��نً��ا ت��س��ك��ُن األرواِح ف��ي خ��ي��ر ال
اس��ت��ع��ب��اِد ف��ري��س��َة ال��ق��ويِّ ن��اب ف��ي ي��ص��ي��ر ال��ض��ع��ي��َف ع��ي��ونُ��ك��م أبَ��َك��ْت
ع��اِد م��ن ه��ك��ذا ال��ط��ب��ي��ع��َة أن واع��ل��م��وا ال��ح��ق��ي��َق��َة إذن ف��ت��ب��ي��ن��وا
ل��آلس��اِد وال��غ��اُب ي��ش��ت��ه��ي م��ا ع��ل��ى ي��غ��ش��اه ال��ن��س��ر م��ل��ُك ال��ج��وُّ
األش��ه��اِد م��ج��م��وع��ة س��اح��ٍة ف��ي م��ذك��ًرا أت��ي��ت ق��وم��ي ب��ن��ي م��ه��ًال
م��ع��اِد ي��وُم وج��اء ال��ح��س��اُب ح��ان إذا ن��ق��دم��ه م��م��ا خ��ج��ل��ت��ا وا
واألح��ف��اِد األب��ن��اءِ ذم��ِة ف��ي وح��س��اب��ك��م غ��د ف��ي ال��ص��ح��ائ��ف أي
األض��داِد ت��ن��اب��ذ ي��ت��ن��اب��ذون وأه��ل��ه ال��س��ع��ي��د ه��و ال��ب��الد أّي
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األف��راِد ت��ف��رِق ب��ط��وِل ش��ق��ي��ْت أم��ٍة ف��ي ل��ن��ف��ِس��ه ي��ع��ي��ش ك��ل
ووداِد رغ��ب��ٍة ف��ي وت��ك��ات��ًف��ا ت��آل��ًف��ا ال��ح��ي��اِة إل��ى ال��س��ب��ي��َل ف��خ��ذوا
ب��م��داِد ال ال��ح��ر ال��ك��ف��اح ب��ي��د س��ط��وَره ك��ت��ب��َت م��ا ال��ص��ح��ائ��ف خ��ي��ر
ع��م��اِد ب��غ��ي��ر ي��غ��دو ال��ح��م��ى ك��اد َح��ك��م ف��الَّ وأدرك��وا ال��ب��الَد ص��ون��وا
ت��ع��داِد ب��ال ب��ه ت��م��ر ك��رٍب إل��ى ب��ؤٍس إل��ى م��رٍض م��ن ح��ي��ران
اآلب��اد وم��ن��ح��ة ال��س��م��اء ه��ب��ة ن��ي��ل��ك��م وذل��ك دي��ارك��م ه��ذي
ال��ح��س��اِد وح��رق��ُة ال��غ��ري��ب ط��م��ُع ش��م��ُس��ك��م وه��ذي دي��اُرك��ُم ه��ذي
ال��رواِد م��ن��اه��ل ك��ث��ي��ر ب��ل��ًدا ت��رى أن زم��ان��ك ف��ي ال��م��ص��ائ��ب وم��ن
ص��اِد! ال��رع��اي��ة م��ح��روم ج��وع��ان ورب��ه ع��ل��ي��ه م��دراٌر وال��خ��ي��ُر
… ال��ح��ص��اِد! ل��م��ن��ج��ل ي��ت��ه��ي��أون وأه��ل��ه ال��ح��ق��ول ف��ي ن��ض��ر وال��زرع
… وع��ت��اِد؟ ع��دة م��ن ب��ك��م م��اذا م��ي��دان��ك��م وذا زم��ان��ك��م ه��ذا
ش��داِد ن��زل��ن أح��داث ل��ي��ل ف��ي ال��ق��وى ش��ح��ذوا ق��د ال��ق��وم ش��داد ن��ب��غ��ي
ال��ع��ادي ال��غ��ري��َب ي��ص��دون وم��ض��وا اس��ت��ع��ص��م��وا ب��م��ص��ر ش��ب��انً��ا ون��ري��د
ب��س��ه��اِد وط��ن��ي��ة ف��رض��اع��ه��م أُرض��ع��وا م��ا إذا أط��ف��اًال ون��ري��د
… ب��الدي! ت��ق��ول م��ا أول ش��ف��ت��اه أب��ي أو أم��ي م��ث��ل م��ن��ه��م ال��ط��ف��ل
ال��م��ي��الِد! ص��رخ��ة م��ص��ًرا ل��ت��َك��ون ب��الده��م ح��ب األرح��اِم ف��ي يُ��غ��ذون
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الشاعر روح إىل

املوسيقى بمعهد عبده طانيوس املرحوم للشاعر الذكرى حفلة يف ألقيت
.١٩٣٤ سنة فرباير ٢٠ الثالثاء يوم الرشقي،

ال��ك��ل��ْم ِم��ن وت��خ��ي��ر ف��اغ��ت��ِن��ْم ح��اَن م��وق��ٌف
ل��ل��دِّي��ْم ال��زه��ر ض��ح��ك��ِة ِم��ن أرقَّ ل��ف��ٍظ ك��لَّ
ال��ن��س��ْم م��ن ُم��س��ت��ع��اٍر ال��رُّب��ى م��ن م��س��تَ��َم��دٍّ
ت��ب��ت��س��ْم ال��ن��ور ��َة غ��ضَّ ط��اق��ًة اآلَن اج��م��ِع
نَ��ظ��ْم ب��ال��ذي خ��ال��ٍد ش��اع��ٍر روَح أُه��ِده��ا

∗∗∗
ق��ل��ْم؟! ي��ا ال��خ��ي��ِر م��ن ـ��َك ل��دي��ـ ال��ذي م��ا ق��ل��م��ي!
ل��ُه��ْم وق��ل واخ��ُط��ب َم��َك ق��و ون��اج ف��ذكِّ��ر ق��ْم
األَش��ّمْ: ال��م��ع��ه��د ك��ن��ف ف��ي ال��غ��ن��اءِ أله��ل ق��ل
ال��ظُّ��ل��ْم خ��اط��ر ف��ي ب��ات ال��ذي ال��ش��اع��ُر ذل��ك
ف��ن��ك��ْم ال��ل��ه ع��ل��َم وف��نُّ��ُه م��ن��ك��م ه��و
ال��ُح��ل��ْم يُ��ذَك��ُر ك��م��ا ـ��ًرا ذك��ـ ف��ص��ار ل��ح��نً��ا ك��ان
األم��ْم ق��ص��َة ح��ك��ى ق��د م��زه��ٌر ال��ش��ع��ر إن��م��ا
وت��زدح��ْم ت��ت��الق��ى ال��م��ن��ى وب��أوت��اره
ك��ت��ْم وم��ا ل��ش��ج��يٍّ ��ٌع ُم��رجِّ ن��اٌي ه��و



ناجي إبراهيم شعر

ِق��َدْم ِم��ْن ون��ج��واه ن ال��زم��ا ق��ي��ث��ارُة ه��و
ال��ن��غ��ْم م��ن وف��ي��ٌض ِة ال��ح��ي��ا أن��ش��ودة ه��و

∗∗∗
واس��ت��ت��ّمْ ال��م��ج��َد ب��ل��غ ال��ذي ال��م��ع��ه��د أي��ه��ا
ف��اض��ط��رْم ال��ق��ل��ب أش��ع��ل م��ذك��ٍر ل��ح��ٍن ك��لُّ
ال��س��ق��ْم ي��ُد وَق��ع��ت��ه األس��ى ي��ُد ن��ظ��م��ت��ه
ِع��ظ��ْم م��ن ال��ف��نُّ ص��اغ��ه وم��ا وأن��اش��ي��دك��م
ت��رتَ��ِط��ْم ب��ال��م��ق��ادي��ر أن��ف��ٍس أنَّ��اُت ه��ي
ت��ن��ْم َل��م ال��ل��ي��ل ي��ش��ه��ُد أع��ي��ٍن وص��ب��اب��اُت
ال��ق��َم��ْم ق��م��ِة ف��ي ه��ي ال��ت��ي وأغ��ان��ي��ك��ْم
واألل��ْم! ال��ح��بَّ ع��رف ش��اع��ر آه��اُت ه��ي

∗∗∗
ب��ي��ن��ك��ْم اآلن روح��ُه ال��ذي ال��ش��اع��ُر ذل��ك
أَم��ْم ع��ن وأل��ق��اُه ـ��يٍّ��ا ـَ ح�� أراه ل��ك��أن��ي
ال��َق��َدْم خ��ف��ِة وف��ي ب ال��ش��ب��ا ذروة ف��ي وه��و
م��ح��ت��رْم ال��رأِس ع��ال��َي م��ن��ت��ًدى ك��لَّ غ��اش��يً��ا
وال��ع��ل��ْم ال��س��ه��َل غ��م��ر ش��ع��َره ق��ال ك��ل��م��ا
ال��ع��رْم س��ي��لُ��ه أب��ًدا ي��ن��ت��ه��ي ل��ي��س داف��ًق��ا
َغ��ِن��ْم ال��ذي ك��لَّ ـ��أه��ِل وال��ـ ل��ل��ص��دي��ق ب��اذًال

∗∗∗
ُه��ْم وال��رج��اءُ م��ج��دُه ُه��م وال��ب��ن��ون زوج��ه
ال��ن��ع��ْم ُرب��ى ف��ي روا ن��وَّ ال��ع��ال ذَُرا ف��ي درج��وا
ال��تُّ��ه��ْم ع��ن وج��لُّ��وا ِف ال��ع��ف��ا ِح��م��ى ف��ي ن��ش��أوا

∗∗∗
ت��ْم ال��زم��اِن ف��ي ��ل��وا أمَّ م��ا ب��أنَّ ظ��ن��وا ح��ي��ن
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الشاعر روح إىل

ال��ه��م��ْم ب��ه خ��ارت ـ��ب��ي��ِت ال��ـ س��ي��د ال��ض��ع��َف ش��ك��ا إذ
َج��ث��ْم ص��دره وع��ل��ى ��ن��ى ال��ضَّ ح��ص��ن��ِه ف��ي ن��ام
وك��رُه��ْم ال��م��وُت دخ��ل ق��د ب��ال��ط��ي��ور وإذَا
ف��ال��ت��َه��ْم ال��ب��ي��ت غ��ش��َى م��خ��ادٍع ل��صٍّ ِش��بْ��َه
وتَ��نْ��تَ��ِق��ْم تَ��ْط��َغ��ى ـ��ئ��ُة ال��ج��ري��ـ ال��ف��اق��ُة وإذا
ب��ال��غ��ن��ْم ال��ذئ��ِب ف��ع��َل��ة رج��ائ��ه��ْم ف��ي ص��ن��ع��ْت
ال��ُح��َم��ْم! ي��ن��ث��ُر غ��اض��ٍب ��ر م��س��عَّ ك��أت��وٍن
َه��َج��ْم؟ إن ال��ض��ن��ك رأى َم��ْن ع��دا؟! إن ال��ب��ؤَس رأى َم��ن
ت��ص��ط��دْم؟! ب��ال��ده��ر ـ��ق��َة ال��ع��ري��ـ ال��ع��ف��َة رأى َم��ن

∗∗∗
��َم��ْم ال��شَّ ��ة أمَّ ف��ي ـ��ف��نُّ ال��ـ يُ��ه��َزُم ل��ي��س ��ت��ي! أُمَّ
ال��ك��َرْم ��ة أمَّ ف��ي ـ��ُج��وُد ال��ـ ي��خ��ذُل ل��ي��س ��ت��ي! أُمَّ
وال��ه��َرْم ال��ه��ول وأب��ي ال��ع��ال ��ُة أُمَّ ��ت��ي! أُمَّ
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ملرور باإلسكندرية املرصي األدب جماعة أقامتها التي الذكرى حفلة يف ألقيت
بك. شوقي أحمد املرحوم وفاة عىل عام

ال��ت��ذك��اِر س��اع��ِة ف��ي ُم��س��ع��ِدي َم��ْن ن��اِر وح��رق��ُة َش��ج��ٍن ع��ل��ى َش��ج��ٌن
ال��س��اري ال��ن��س��ي��م ف��ي خ��ي��اَل��ك واب��ع��ث خ��واط��ًرا ع��ل��يَّ أِف��ْض أم��ي��ُر! ي��ا ُق��ْم
األن��واِر ع��ل��ى ح��ائ��م��ًة غ��راءَ ف��راش��ًة ال��ح��ي��اِة ف��ي ك��ع��ه��دك واط��ل��ع
ال��داِر ش��ب��اب ف��ي ب��ش��ع��رك واه��ت��ْف أَِف��ْق ال��ث��ك��ل��ى ال��ح��ري��ة ع��اش��َق ي��ا
ال��ج��اِر دي��ار ف��ي ل��ي��ه��ت��َف وم��ض��ى أوط��ان��ِه ف��ي ل��ل��ح��ق دع��ا َم��ْن ي��ا
األن��ص��اِر ق��ل��ي��ل��ُة ال��خ��ط��وِب ن��ه��ُب ك��ع��ه��ده��ا وم��ص��ُر ج��ازع��ٌة ال��ش��اُم
ع��واِر وال��س��ن��وُن رثٌّ وال��ع��ي��ُش ال��ب��َل��ى ش��اءَ ك��م��ا أط��م��اٌر وال��ح��ظُّ

∗∗∗
األق��داِر! ل��َس��واخ��ر وي��ا ف��ي��ن��ا وط��يِّ��ه ل��ل��زم��ان ي��ا م��ض��ى ع��اٌم
األع��م��ار! ف��ي ال��ع��اَم أق��لَّ م��ا ي��ا ن��ع��يُّ��ه أم��س وك��أنَّ م��ض��ى ع��اٌم
األم��ص��ار؟! ف��ي ال��س��ل��ط��ان م��ب��س��وط��ُة ودول��ة واألم��ي��ُر اإلم��ارة أيْ��َن
اإلث��م��اِر! دؤوب��ة ال��رب��ي��ِع ت��ح��ت ال��ج��نَ��ى وارف��ُة وه��ي ع��اًم��ا خ��م��س��ون
ال��نَّ��وَّاِر! ال��ض��اح��ُك ال��رب��ي��ُع وم��ض��ى رواق��ُه ال��ري��اض ع��ل��ى ال��خ��ري��ُف َم��دَّ

∗∗∗



ناجي إبراهيم شعر

ن��ه��ار1 غ��روب ف��ي ص��ح��ابَ��ك ج��م��ع��ْت س��اع��ًة ب��ي��ن��ك ق��ب��َل أن��س��ى ه��ي��ه��ات
ب��ب��ه��اِر م��ع��ص��ف��ٌر ال��ش��ح��وب ل��وِن ف��ي وأن��ت ال��غ��روب س��ق��م ف��ي وال��ش��م��س
��م��اِر ال��سُّ ع��ل��ى ط��وَّاًف��ا ك��س��ن��اَك غ��اربً��ا ش��ع��اًع��ا ذه��ب��ت وق��د م��ن��ح��ْت
ع��ث��اِر وش��ي��ِك ِم��ن م��ق��ي��ًال ط��ب��ي ف��ي ل��ع��لَّ ال��م��ل��مَّ ال��ض��ع��َف ل��َي ت��ش��ك��و
ال��م��ن��ه��اِر َص��رح��ه ف��ي م��ت��ه��ج��ًم��ا ال��ردى ج��ال م��ت��ه��دٍِّم ع��ن وك��ش��ف��َت
ك��إط��اِر ه��ي��ك��ًال وخ��ل��ى ح��ال��ْت، ص��ورٍة ف��ي ال��ض��ن��ى ص��ن��ع م��ا ف��رأي��ْت
ال��م��ض��م��اِر غ��اي��َة ب��ع��ي��ن��َي وأرى ن��ه��اي��ًة ال��غ��ي��وب ف��ي أل��م��ُح ووج��م��ُت!
اإلِدب��اِر! ف��ي وه��ي وال��ع��ب��ق��ري��َة ن��ج��ُم��ه ت��ه��اوى وق��د ال��ن��ب��وَغ وأرى
ج��ب��اِر؟ م��ارٍد ذه��ٍن وث��ب��اُت ذائ��ًدا زم��اِن��ك م��ن ل��ك ي��ك��ن أَول��م
ب��ال��غ��اِر؟ م��ك��ل��ًال ال��ج��ب��ي��ن ذاك ع��اص��ًم��ا ح��م��اِم��ك م��ن ل��َك ي��ك��ن أَوَل��ْم
األش��ع��ار م��أت��َم ف��ي��ه��م وأق��م��َت رث��ي��ت��ُه��م ال��ذي��ن إث��ر ف��ي ولَّ��ي��َت
واألدواِر األق��داح م��ح��ت��وم��ُة ي��ٌد ب��ه��ا ت��ط��وف ك��أٍس م��ن وُس��ق��ي��َت
ال��ت��ي��اِر م��ت��دف��ق ف��ي ف��م��ض��ي��َت ��ًق��ا دفَّ ب��ال��م��ن��اي��ا ي��ق��ذف وال��ده��ُر

∗∗∗
األوت��اِر س��ح��ري��ُة ق��ي��ث��ارٌة ب��ه غ��نَّ��ت م��ا األج��ي��اِل ذم��ة ف��ي
األس��راِر ال��م��ح��ج��وب��ة أن��غ��اَم��ه��ا ��ع��ْت ووقَّ ال��ح��ي��اة ب��أل��ح��ان ص��دح��ْت
ب��غ��راِر إع��ج��ازه��ا وم��ن م��ن��ه��ا آخ��ذًا ال��ط��ب��ي��ع��َة ح��اك��ى م��ا وال��ف��نُّ
األغ��واِر س��ح��ي��ق��ِة ال��س��ي��وِل ش��ت��ى ث��رٍَّة ك��ع��ي��ٍن رح��بً��ا م��س��ت��رس��ًال
ال��س��يَّ��اِر! ك��ال��ك��وك��ِب م��ت��أل��ًف��ا م��ش��رًق��ا! األش��ع��ِة ح��ت��ى م��ت��ع��ال��يً��ا

∗∗∗
األخ��ي��اِر! إل��ى ظ��م��أى أم��ة ف��ي خ��يِّ��ًرا ب��رٍّا ف��ك��ن��ت ن��ظ��م��َت ش��وق��ي!
ب��األق��ط��اِر ي��ط��وف ال��م��ن��اِر ش��ب��َه ه��اديً��ا ال��م��دائ��ن ف��ي ش��ع��َرك أرس��ل��َت
ب��وق��اِر! م��ج��لَّ��ٍل ال��ق��رون ط��ي وغ��اب��ٍر ال��ق��دي��ِم ال��م��ج��د إل��ى ت��دع��و

.١٩٣٣ سنة أكتوبر ١٠ يوم يف هاني ابن كرمة يف أبولو) (جمعية مجلس اجتماع إىل يشري 1

456



التذكار ساعة

األن��ظ��ار! وق��ب��ل��َة ال��ق��ل��وِب ن��ص��َب ح��بَّ��ُه ت��ج��ع��ل ال��ش��رق ل��م��ج��ِد ت��دع��و
م��دراِر ب��م��دم��ٍع ال��ش��آم ع��ل��ى ت��ض��نُّ وال اس��تُ��ب��ي��َح إذا ال��ع��راَق ت��ب��ك��ي
وذم��اِر ك��رام��ٍة ل��ص��ون خ��رج��وا ذم��اره��م أُه��ي��ن وق��د ال��رج��اَل وت��رى
األح��راِر! م��ع م��ض��رج��ًة ��ا ك��فٍّ ص��ف��وف��ه��م ب��ي��ن م��ددَت اس��ت��ط��ع��َت ف��ل��و

∗∗∗
ف��خ��اِر ب��ك��لِّ َح��ِف��ًال م��اض��يً��ا أو ث��اويً��ا ق��ري��ِض��َك ف��ي تُ��ب��ع��ُث زل��َت م��ا
ب��اآلث��اِر! وط��اف ال��ط��ل��وَل ن��اج��ى ش��اع��ٌر ق��وٌم: ف��ق��اَل اتُّ��ه��م��َت ح��ت��ى
األف��ك��ار! م��ع��ج��ز م��ن ي��ع��ه��دوا َل��م م��ا ورس��م��ت ي��ش��ه��دوا، َل��م م��ا ف��ج��ل��وَت
األس��ح��اِر ن��ض��رة ف��ي وج��ن��اُن��ُه وق��ل��بُ��ُه األص��ي��ل إل��ى ي��دبُّ ش��ي��ٌخ
ق��ف��اِر س��ح��ي��ِق ف��ي ل��ي��ل��ى م��ج��ن��وَن واص��ًف��ا ال��ص��ب��ابَ��ِة ت��ب��ري��َح وي��ح��سُّ
ال��م��ت��واري! وط��ي��َف��ه��ا ال��ع��ص��ور ت��ل��ك ن��اش��ًرا ك��ل��ي��وب��ات��را ي��ب��ع��ث وي��روح
ش��ع��اِر أيُّ ال��ع��ي��ش ش��ع��اُر ه��م��ا ة! ال��ح��ي��ا وال��ح��بَّ ال��ح��بَّ ال��ح��ي��اَة وي��رى
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األحياء دين

املرحوم وفاة عىل األول العام لذكرى بالقاهرة رمسيس مرسح حفلة يف ألقيت
شوقي. أحمد

األح��ي��اءِ! ف��ي ل��ل��م��يْ��ِت م��نَّ��ٍة ك��م وف��اءِ ي��وُم ال��ي��وُم وه��ذا … َدي��ٌن
ج��زاءِ ب��ع��َض ال��ت��ذك��ار ف��ي ف��ل��ع��لَّ ج��م��ي��َع��ه ال��ج��زاءَ يُ��ج��َزى ي��ك��ن َل��م إن
وت��ن��ائ��ي غ��رب��ٍة ف��ي م��س��ت��وح��ًش��ا ب��ه��ا م��ن��ف��رًدا ال��ص��ح��راء س��اك��َن ي��ا
ال��ن��ائ��ي ال��ع��راء ف��ي م��ق��اَم��ك وت��رى س��ك��ونَ��ه��ا ت��س��ت��ش��فُّ ق��ب��ًال ك��ن��َت ه��ل
ال��ص��ح��راءِ ف��ي ال��ح��بِّ ح��دي��َث ت��روي — ك��ل��ه��ا س��راٌب وال��دن��ي��ا — ف��أت��ي��َت
م��اءِ م��ن ق��ط��رًة ي��ط��ل��ب ظ��م��آن ب��الئ��ه ش��دي��ِد ف��ي ق��ي��ًس��ا ووص��ف��َت
ل��ظ��م��اءِ! تُ��ت��ح وَل��م ع��ل��ي��ه ع��زَّت وح��َده��ا ل��ي��ل��ى ال��م��اء ح��ي��ن ظ��م��آن
ال��ف��ي��ح��اءِ ال��ج��ن��ة ت��ل��ك ب��ظ��الل ح��ال��ًم��ا ال��ه��واج��ر ف��ي ي��ض��رب ه��ي��م��ان
��اءِ ال��وضَّ ال��م��س��ت��ع��ذِب ف��ل��وج��ه��ه��ا ه��ف��ا وإذا ف��ل��ط��ي��ف��ه��ا، غ��ف��ا ف��إذا
األن��ب��اءِ ج��دي��دَة ال��ده��ور ِق��دم ع��ل��ى ب��ق��ي��ت ل��ق��ص��ٍة ل��ل��ق��ل��وب ي��ا
ب��دم��اءِ م��ج��ل��ًال ال��ط��ع��ي��ن، ـ��ق��ل��ب ال��ـ وص��ورُة ال��ح��زي��ن، ال��ط��ي��ف ق��ص��ُة ه��ي
ح��وَّاءِ! ع��ل��ى دم��ٌع ل��ه م��ن��ا آدم م��ن وك��م ال��دن��ي��ا، ق��ص��ُة ه��ي
ب��ال��ب��رح��اءِ وب��اح اإلب��اءَ ن��زع ال��دج��ى ج��نَّ إذا ق��ي��ٌس ب��ه ك��ل
ال��س��ع��داء ف��ي وُظ��نَّ ال��ف��ؤاد ف��ي م��َع ال��م��دا ط��وى ال��ن��ه��اُر ت��دارك��ه ف��إذا
وش��ق��اء وم��رارٍة ل��وع��ٍة م��ن ق��ل��ب��ه ف��ي ب��م��ا ال��دن��ي��ا ت��ع��ل��م ال
ه��ب��اءِ وم��ح��ُض ع��ب��ٌث ف��ح��ي��ات��ه يَ��ل��ق��ه��ا َل��م وم��ن «ل��ي��ل��ى» ل��ه ك��لٌّ
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األش��ي��اءِ وح��ق��ي��ق��ة ال��دُّن��ى س��رَّ ح��ب��ه��ا ف��ي ي��رى «ل��ي��ل��ى» ل��ه ك��لٌّ
ش��ق��اءِ أت��مِّ ف��ي ال��س��ع��ادَة وي��رى غ��رام��ه��ا س��ع��ي��ر ف��ي األم��ان��ي وي��رى
ل��ق��اءِ ي��وُم وال��خ��ل��ُد ح��ن��ان��ه��ا، ـ��د ع��ن��ـ وال��ع��م��ُر إح��س��ان��ه��ا ف��ي ال��ك��وُن
ب��ب��ك��اءِ ُروَِّح��ْت إالَّ تُ��رَو ل��م م��ح��زون��ٍة ل��ق��ص��ٍة ل��ل��ق��ل��وب ي��ا
ال��ش��ع��راءِ س��ي��ُد ك��س��اه��ا ��ا م��مَّ روع��ًة وزادت ال��دن��ي��ا ع��ل��ى خ��ل��دت
واإلل��ق��اءِ ال��ت��م��ث��ي��ل ج��ودة م��ن روع��ًة وزادت ال��دن��ي��ا ع��ل��ى خ��ل��دْت
ال��ن��ب��غ��اء وق��دوِة ال��ش��ب��اب زي��ن م��ه��ا) (ع��الَّ وم��ن (زي��ن��ب��ه��ا) ف��نِّ م��ن
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املحرتقة األجنحة

أم��ان��ي��ن��ا؟! ن��ب��ك��ي أم ش��ه��ي��دي��ك ن��ب��ك��ي م��آق��ي��ن��ا ف��ي دم��وٍع ك��م أم��ت��ي ي��ا
أي��دي��ن��ا ف��وق ال��م��آس��ي ب��ع��ُض ال��ض��ع��ِف ف��ي م��ع��ذرًة ال��ي��وم ب��ك��ي��ن��ا إن أم��ت��ي ي��ا
غ��ادي��ن��ا! األوك��ار ع��ل��ى ول��ل��ن��س��ور ب��م��وك��ب��ه م��خ��ت��اًال ال��س��رب ع��ل��ى واًه��ا
��ي��ن��ا م��ض��حِّ إالَّ ال��ع��ال ي��درك��ون ال ج��ب��اب��رٌة ي��ع��ب��أ ف��ل��م ال��ض��ب��اب ق��ال��وا
م��ط��لِّ��ي��ن��ا ال��ح��ي��رى غ��واِرِب��ِه ع��ل��ى ط��ل��ع��وا ح��ي��ن��م��ا م��ن��ه��م ي��ع��ج��ب «وال��م��ان��ش»
ري��اح��ي��ن��ا أو ورًدا ال��ب��س��ال��ة ت��ج��زي ب��ش��اش��ت��ه��ا ف��ي ف��رن��س��ا ف��اس��ت��ق��ب��ل��ت��ه��م
م��ي��ادي��ن��ا ال��دن��ي��ا م��ألَ ل��ه��م ن��س��ًرا وادَّك��روا ال��ق��وُم ف��ه��بَّ ال��ن��س��ور ق��ال��وا
وادي��ن��ا أب��ن��اء م��ن ال��م��ج��د ط��الئ��ع ط��الئ��ع��ن��ا ه��لَّ��ت إذ ��ي��ن» «ال��سِّ وه��ل��ل
ح��ي��ن��ا أب��ط��آ ق��د ظ��ن��وه��م��ا ن��س��ري��ن ف��اف��ت��ق��دوا ال��س��رُب وواَف��ى األم��اُن ح��ان
م��ل��ب��ي��ن��ا ��ا َخ��فَّ ق��د ال��م��ج��د دع��ا ��ا ل��مَّ ف��ه��م��ا ال��رَّدى إب��ط��اءَ ك��ان ل��ك��ن��ه
ب��اك��ي��ن��ا ال��ح��زَن ي��ش��اءُ م��ا ول��ي��ن��ت��ح��ْب م��ح��اج��َرُه ول��يُ��ش��ب��ْع ش��اء م��ن ف��ل��ي��بْ��ِك
دي��ن��ا وال دن��ي��ا ب��ع��ده ت��رى ال م��ن واح��ده��ا ف��ق��د وت��ب��ك��ي ال��ح��ب��ي��ب ي��ب��ك��ي
ع��وادي��ن��ا م��ن ش��ي��ئً��ا ال��دم��ع ي��دف��ُع ال س��اك��بُ��ه ال��دم��َع ي��س��ل��و ث��م ُه��ن��ي��ه��ة
ق��راب��ي��ن��ا زل��ن��ا ال م��ص��ر ي��ا ف��داك ص��ائ��ُح��ن��ا: ص��اَح رزءٌ ح��لَّ ف��ك��ل��م��ا
م��ط��ع��ون��ا! وال��ل��ي��ث م��ح��ت��رًق��ا وال��ن��س��ر م��ن��ط��ف��ئً��ا ال��ن��ج��م ه��ذا م��ص��ر ي��ا ف��داك





عتاب

ي��ق��ي��ن��ا؟ أم ع��ط��ُف��ِك ك��ان أُح��ْل��ًم��ا ي��ق��ي��ن��ا ظ��الٍّ ن��ج��د ف��ل��م ه��ج��رِت
ي��ن��ت��ه��ي��ن��ا ال أي��اَم��ه أرى ه��ج��ٍر ب��ع��د ال��ص��ب��اب��ة ف��ي أه��ج��ًرا
ف��ي��ن��ا أب��ق��ي��ِت ال��ذي ال��رَّم��ق ع��ل��ى ح��ت��ى وُج��رِت ف��ي��ه أس��رف��ِت ل��ق��د
ن��س��ي��ن��ا ن��ه��وى م��ن أب��ص��رَن ف��م��ذْ ألم��ٍر ُخ��ِل��َق��ْت ق��ل��وب��ن��ا ك��أن
م��وك��ل��ي��ن��ا ن��ح��بُّ ب��م��ْن وِب��ت��ن ع��ن��ه��ا ونِ��ْم��َن ال��ح��ي��اة ع��ن ُش��ِغ��ْل��َن
ح��ن��ي��نَ��ا! م��ألن��اه��ا ق��د ف��إنَّ��ا دم��اءٍ م��ن ع��روق ُم��ِل��ئ��ت ف��إن





الوحدة أصوات

وأص��وات��ا أص��داءً أس��م��ُع زل��ُت م��ا وه��اءن��ذا أن��َس��ى ك��ي ج��ئ��ت وح��دت��ي ي��ا
ه��ي��ه��ات��ا! ال��م��س��ك��ي��ُن ال��ه��ارُب أي��ه��ا ي��ا ه��ات��ف��ٌة ف��ه��ي ع��ن��ه��ا ت��ص��ام��م��ُت م��ه��م��ا
أش��ت��ان��ا ُك��نَّ ق��د ِذَك��ًرا ��َع��ْت وج��مَّ م��ج��اه��ِل��ه��ا ِم��ْن األم��ان��ي ع��ل��يَّ َج��رَّْت
ف��ات��ا! م��ا أرج��ع��ن ق��د ال��ه��وات��ف إذا وأض��ي��ع��َه��ا ال��ك��ب��رى ال��وح��دَة أَْس��َخ��َف م��ا
م��ات��ا م��ا ه��بَّ أن إل��ى ي��َزْل��َن ول��م ب��م��رق��دِه م��ط��ويٍّ��ا ك��ان م��ا بَ��ع��ث��ن
ب��ات��ا! ك��م��ا ب��ات��ْت وح��دت��ه؟ وأي��ن ل��وح��دت��ه م��ط��ع��ونً��ا ال��ق��ل��ُب ��َت ت��ل��فَّ
ف��اق��ت��ات��ا! ال��م��ع��ط��وب األم��ل إل��ى أف��ض��ى ش��ب��ًع��ا وال ريٍّ��ا ي��ج��ْد ل��م إذا ح��ت��ى





الصبا شعر من

الختام

ي��ذب��ُح ال��ن��دام��ِة ن��ص��ُل ب��ه وج��رى ج��ن��اُح��ُه م��ن��َك ه��ي��ض ل��ق��ل��ٍب ع��ج��بً��ا
م��ج��نَّ��ُح وه��و إل��ي��ك ط��ار ذك��راك ج��رْت ف��إن ف��ي��ه ي��دبُّ ال��ِح��م��اُم وم��ض��ى
ت��ص��ل��ُح ال ه��ي��ك��ٍل ب��ق��ي��ِة وع��ل��ى ج��وان��ح��ي ب��ي��ن ال��ن��اق��وس ع��ل��ى ل��ه��ف��ي
أوض��ُح ال��م��ن��ي��ِة وادي ف��ي وص��داه ورن��ي��ن��ِه أن��ي��ن��ه ب��ي��ن ف��رق ال
��دَُّح ال��صُّ ال��م��ت��ج��اوب��ات وك��ؤوس��ه وب��س��اط��ه ال��ه��وى ص��ه��ب��اء ق��ل��ب! ي��ا
ي��س��ن��ُح م��ا ل��ذات��ه م��ن ي��ب��غ��ون ال��ه��وى ع��ل��ى م��ت��ن��ق��ل��ي��ن ع��ل��ى وق��ٌف
ي��ف��ل��ُح ف��آخ��ر ح��ب م��ن خ��اب م��ا وأح��ب��ًة م��وائ��ًدا م��ت��ب��دِّل��ي��ن
ي��ج��رُح م��ا ع��ل��ى وب��ل��س��م��ه ف��ي��ه��م، ع��ل��ي��ل��ه وراء آس��ي��ه ف��ال��ح��بُّ
يُ��ل��م��ُح! ال��ب��ق��ي��ِة ف��ي ش��ع��اًع��ا أت��رى ج��ن��ى م��اذا ث��ب��ات��ن��ا وي��ح ق��ل��ُب! ي��ا

∗∗∗
م��س��ب��ُح ع��اب��دي��ك م��ن ال��ردى ذاق ه��ي��ك��ًال ال��م��ق��دَُّس ال��ح��بُّ أي��ه��ا ي��ا
ت��م��ن��ُح؟ رض��اءَك ف��م��ت��ى وص��ي��ام��ه، ق��ي��اُم��ه وط��ال ض��ح��اي��اه ك��ث��رت
ال��م��ت��ف��ت��ُح زه��ُره��ا وي��ع��ب��د ف��يءٌ ع��ن��ده��ا يُ��ح��م��د األرواح دوح��ة ي��ا
ي��م��زُح؟! وآخ��ر ال��ب��ادي ب��ج��الل��ك ع��اب��ٌث وال��رع��اي��َة ظ��لَّ��ك أي��ن��ال
ي��ط��م��ُح؟! ظ��الل��ك إل��ى ال��ح��ي��اَة ��ى ق��ضَّ ص��ب��اب��ٍة ق��ت��ي��ل ي��ح��رم��ه وي��ب��ي��ت



ناجي إبراهيم شعر

ت��ط��ف��ُح ب��األم��ان��ي ك��أًس��ا ن��ادي��ك ف��ي وذق��ُت ك��ال��ح��ي��اة ح��ب��ب��تُ��ِك ل��ي��ل��ى!
أت��رن��ُح وه��زال��ه ال��ه��وى س��ق��م م��ن ورج��ع��ُت ال��م��ن��ى ق��دح ف��ت��ك��س��رت
ال��م��س��رُح ذاك وُف��ضَّ ال��ف��ص��وُل ت��ل��ك وان��ق��ض��ْت ال��رواي��ة ع��ل��ى ال��س��ت��ار ن��زل
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الهمربا بمرسح تكريمه حفلة يف (ألقيت باريس ويف األزهر ويف سنرتيس يف
بالقاهرة).

واألس��ح��اِر األن��داء ورق��ي��ق واألن��واِر ال��ص��ب��اح ع��ي��ن ت��ح��ت
واألن��ظ��اِر ال��ك��الم ش��اع��ريُّ غ��الم ش��بَّ س��ن��ت��ري��س ح��م��ى ف��ي
ال��ق��راِر! ب��ع��ي��د ال��رض��ى! ب��ع��ي��د ـ��ر ال��ب��ح��ـ ه��دأة ه��ادئ ال��ع��ي��ن أزرق
األغ��واِر ع��م��ي��ق��ة ب��ع��ي��ن ـ��ق األف��ـ ف��ي ال��س��ح��ائ��ب ي��ل��م��ح س��اه��م

∗∗∗
ال��ج��اري ال��غ��دي��ر ص��ح��ب��ة وف��ي ـ��ر وال��زه��ـ ال��ن��س��ائ��م ج��ي��رة ف��ي ش��بَّ
األن��ه��اِر ش��واط��ئ ي��ك��س��و ـ��ل ��ـ ال��م��خ��ضَّ وال��ع��ش��ب ال��ح��ق��ول ون��ض��ي��ِر
األق��داِر س��واخ��َر ش��اك��ي��اٍت ال��س��واق��ي غ��ن��اء إل��ى وم��ص��ي��ًخ��ا
ال��م��زاِر وب��ع��ِد وال��ن��وى وال��ه��وى واألم��ان��ي ال��ص��ب��ا ع��ل��ى ب��اك��ي��اٍت
وج��اِر ج��اٍر ح��دي��َث وأم��س��ى ـ��ُل األه��ـ خ��ط��ب��ه ش��ك��ا ال��ذي أن غ��ي��ر
ال��س��اري ال��ن��س��ي��م رق��ة ف��ي ـ��ق��ل��ب ال��ـ ال��ط��ه��وَر ال��ودي��َع ال��ف��ت��ى ذاك إنَّ
األس��واِر ش��واه��ق ل��ت��خ��ط��ى س��وٍر خ��ل��ف ف��ل��و ب��ال��ع��ص��ا! م��غ��رٌم
األش��ج��اِر ب��واس��ق زان��ت ـ��راء ال��خ��ض��ـ األف��رع ع��ل��ى س��ط��ا ال��ع��ص��ا وألج��ل
ال��داِر ِل��ب��اب ح��ت��ى ط��م��وًح��ا ـ��ت، ال��ب��ي��ـ خ��ش��ب ع��ل��ى س��ط��ا ال��ع��ص��ا وألج��ل
ال��ت��س��ي��اِر ع��ص��ا ح��ت��ى ل��ت��م��نَّ��ى ع��ل��ي��ه ع��زَّت ال��ع��ص��يِّ انَّ ول��َو



ناجي إبراهيم شعر

∗∗∗
ج��بَّ��اِر م��ارٍد ق��ل��ِب ف��ي ة ال��ق��وَّ ع��ل��ى ل��َرم��ٌز ال��ع��ص��ا ت��ل��ك إن
واألوط��اِر اآلم��ال ل��ك��ب��ار ك��ْفءًا ال��ص��غ��ي��رة ال��ق��ري��ة ي��رى ال
واألخ��ط��اِر ال��خ��ط��وب ل��ص��راع ا م��س��ت��ع��دٍّ ه��دوئ��ه��ا م��ن س��اخ��ًرا
األده��اِر ع��ل��ى ال��ب��اق��ي ال��ق��وي س ال��رأ ال��ش��ام��خ ل��ألزه��ر ي��م��ض��ي؟! أي��ن
وال��ف��خ��ار وال��ع��ل��ى وال��ب��أس ـ��م��ج��د ال��ـ وره��ط وس��ع��ًدا ع��ب��ده م��ط��ل��ع

∗∗∗
��م��اِر ال��سُّ ن��دوة ف��ي ح��دي��ثً��ا ر ص��ا ال��ذي ب��ال��غ��الِم األه��ُل ف��رح
ال��م��ض��م��اِر ف��ارس ال��ق��وم، أم��ل ف��أم��س��ى وق��ف��ط��ن��وه ��م��وه ع��مَّ
ال��داِر غ��ري��َب ق��ل��ب��ُه، م��وح��ش��ا وح��ي��ًدا ال��ع��ل��وم ي��ط��ل��ب وم��ض��ى
األب��ص��اِر ن��واض��ر وت��ب��ل��ي ـ��ل ال��ع��ق��ـ ت��أك��ل ه��وام��ٍش ف��ي ن��اظ��ًرا
ض��اري أم��ٍر ب��ك��ل ج��اءت ـ��دار األق��ـ ي��ح��ف��ل وال ال��ط��وى ي��ب��ال��ي ال
وق��ار: م��ن ه��ال��ة ول��ل��ش��ي��خ ـ��خ ال��ش��ي��ـ إل��ى ي��ص��غ��ى غ��داة ي��ب��ال��ي ال
ال��ص��بَّ��اِر ل��ل��م��ج��اه��د م��ق��ع��د ح��ري��ٌر أم م��م��زٌق أح��ص��ي��ٌر
األخ��ي��اِر ف��ي ال��ق��ل��وب ت��ب��ل��و ـ��ار ال��نَّ��ـ ف��ْه��ي ال��ش��دائ��د ه��ات��ه م��ن آِه
ب��ال��ن��اِر! وت��زده��ي س��م��وٍّا ـ��م��و ت��س��ـ ي��اق��وت��ًة ال��ع��ظ��ي��م ق��ل��ب إنَّ
األح��رار؟! ض��م��ائ��ر ي��ج��ل��و ـ��ار ال��ج��بَّ��ـ ك��األل��م ال��ده��ر ف��ي ش��يء أي

∗∗∗
ال��ك��ب��اِر! ال��ن��ف��وس واح��ي��رة ه��ر ب��األز ض��اق «م��ج��اور» م��ن ع��ج��ب��ي
ون��ه��اِر ل��ي��ل��ٍة ب��ي��ن م��ا ل��ة ال��ب��ذ واك��ت��س��ى م��ط��رب��ًش��ا أم��س��ى ث��م
األم��ص��اِر ف��ي األوط��ان ل��غ��ي��ر ق ف��اش��ت��ا م��ص��ر ب��ه��م��ه ض��اق��ت ث��م
ال��ب��ح��اِر ع��رض ت��ج��وب س��ف��ي��ٍن ف��ي وأض��ح��ى إل��ي��ه، أش��ي��اءه ض��مَّ
األن��واِر م��دي��ن��ة وي��غ��زو ـ��ن ال��س��ي��ـ ي��ق��ص��د م��ب��رن��ًط��ا أم��س��ى ث��م

∗∗∗
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واإلك��ب��اِر ل��ل��زه��و ن��ف��س ك��لَّ وي��دع��و ال��س��رور ي��ب��ع��ث وال��ذي
أس��راِر م��ن ب��اري��س ف��ي وم��ا ـ��س ب��اري��ـ ف��ت��ن��ة ازده��ت��ه م��ا رج��ٌل
واألف��ك��اِر ال��ح��ي��اة ع��رب��يَّ م��ص��ريٍّ��ا ال��ح��م��ى ذل��ك ف��ي ظ��ل
ال��م��ع��ط��اِر ب��ال��غ��ادة ذرع��ا ض��اق ع��ل��ي��ه ال��غ��وان��ي ه��بَّ��ت ك��ل��م��ا
ب��ش��راِر ال��دج��ى ف��ْح��م ل��ظ��اه��ا م��ن ت��رم��ي ال��ن��ف��ي��س��ة ال��زف��رة ي��زف��ر
األش��ع��اِر! ب��رائ��ع وي��ش��دو ـ��ل ب��ال��ن��ي��ـ واألح��ب��ة ال��ن��ي��ل، ي��ذك��ر
اإلن��ك��اِر ف��ي ال��ن��ب��وغ ف��ض��ي��اع واع��رف��وه��م ن��اب��غ��ي��ك��م��و ك��رِّم��وا
ك��ال��م��ن��اِر ش��ب��اب��ه��ا ت��ه��دي م��ص��ر ف��ي ش��ع��ل��ة م��ب��ارٌك ف��زك��يٌّ
ب��ال��غ��اِر! ج��ب��ي��ن��ه ب��ك��ف��ي ـ��ت ك��ل��ل��ـ ال��غ��اُر ل��ي يُ��ت��اح ل��و ق��س��ًم��ا
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البحر عىل

عمره. من عرشة الثالثة يف الناظم قاله الصبا شعر من

ال��ح��زي��ِن ال��ق��ل��ب غ��اي��َة ي��ا أن��ي��ن��ي س��ام��ع��ٌة أن��ِت ه��ل
ال��دف��ي��ِن األم��ل وك��ع��ب��ة ال��خ��ف��يِّ ال��ح��ب ِق��ب��ل��ة ي��ا
ال��ج��ب��ي��ِن ُم��غ��ب��رُّ واألف��ق ب��اك��يً��ا ذك��رت��ك إن��ي
ال��ع��ي��ون دام��ع��ة ش��ب��ه ـ��رب ت��غ��ـ وْه��ي ت��ب��دو وال��ش��م��س
دون��ي ال��ب��ح��ر وم��وج ص��خ��ر ع��ل��ى أرُق��ب��ه��ا أم��س��ي��ُت
ج��ن��ون��ي ث��ائ��ره ي��ه��ي��ج ِب ال��ع��ب��ا م��ج��ن��ون وال��ب��ح��ر
ي��ق��ي��ن��ي! َف��َم��ن غ��ض��ب��ِت ف��إذا ِوق��اي��ت��ي أن��ِت ورض��اِك





كالنا
الصبا شعر من

أدم��ع��ي ت��س��ب��ق��ه ودم��ع��ك ت��ج��زع��ي ف��ال ع��ل��ي��ل ك��الن��ا
أض��ل��ع��ي ف��ي ال��ص��ب��اب��ة ف��ن��ار ن��ار ض��ل��وع��ك ب��ي��ن ك��ان وإن
… ي��ط��ل��ع َل��م ه��ن��ائ��َي ف��ن��ج��م غ��اب ه��ن��ائ��ك ن��ج��م ك��ان وإن





الليل معبد يف





أمريتنا إىل

١٠ / ٤ / ٤٦ عرش الرابع ميالدها عيد يف

ال��ك��ت��اب��ا ه��ذا أب��ي��ك م��ن واق��ب��ل��ي ح��ب��ي ال��ل��ط��ف «أم��ي��رة» ي��ا اق��ب��ل��ي
األص��ح��اب��ا واس��ت��ك��ت��ب��ي ف��ي��ه راء اآل واج��م��ع��ي ل��ه، ذك��رى اج��ع��ل��ي��ه
وش��ب��اب��ا ��ًرا م��ن��ضَّ ورب��ي��ًع��ا ع��ي��ًدا ع��م��رِك ك��ل ال��ل��ُه ج��ع��ل





ابنتي إىل

م��ن��ي��ره ش��م��وس م��ه��ج��ت��ي م��ألت أَن��ي ألش��ع��ر إن��ن��ي اب��ن��ت��ي ي��ا
ألم��ي��رْه وه��ذه ل��ع��م��اد ف��ه��ذي ع��ن��دي ف��رح��ت��ان أش��رق��ت
ج��دي��رْه وأن��ت ن��ال��ه ب��ال��ذي ج��دي��ر وه��و ف��رق��دان، أن��ت��م��ا
ال��وف��ي��رْه واألم��ان��ي ب��ال��م��س��رات وف��وزا ي��ط��ي��ب م��ا ك��ل اغ��ن��م��ا
ق��ري��رْه وع��ي��ن ن��ض��رة ع��ي��ش��ٌة وي��رج��ى ي��ط��ي��ُب ب��ال��ذي ف��رح��ا وا





اخللود1 أبد

ن��ازِك ب��ش��اش��ة م��ن أش��ب��ع��تْ��ن��ا م��ا زورة م��ن ه��ذه أق��ص��ر ك��ان م��ا
م��الئ��ِك س��م��ات ع��ن ت��ف��ص��ح ب��ال��ط��ه��ر زه��رٍة م��ن ال��ن��ه��ى َروَّى وال ك��ال
… س��م��ائ��ِك س��ن��يِّ م��ن ق��رَّب��ت��ن��ا ق��د أن��ه��ا ل��ل��ي��ال��ي ح��م��دن��ا إن��ا
ح��ي��ال��ِك ال��خ��ل��وِد أب��د ف��ك��أن��ه��ا ب��س��اع��ٍة ال��زم��اُن أس��ع��دن��ا ك��ان أن

كتب وقد القاهرة، ليايل ديوانه إليها أهدى مرص يف ناجي الدكتور املالئكة نازك الشاعرة زارت عندما 1

القصيدة. هذه «اإلهداء»





تكريم

وأعالم التجديد أنصار من فريق أقامها التي الحفلة يف ناجي الدكتور قصيدة
سامي الراحل لألديب الحلبية الحديث مجلة لصاحب تكريًما الحديثة املدرسة

.١٩٣٢ سنة الكيايل

ف��م��ن؟ ن��ك��رِّْم��ه ل��م إن ون��ك��رم��ن ال��ن��زي��َل ن��ف��دي
وط��ن ف��ي وان��زل األه��ل م م��ق��ا أق��م م��ص��ر ض��ي��ف ي��ا
ال��م��ح��ْن ف��ي وال��ت��ق��ي��ن��ا ن��ي األم��ا ف��ي اش��ت��رك��ن��ا إن��ا
ال��ي��م��ن إل��ى ال��ح��ج��از إل��ى ق ال��ع��را إل��ى ال��ش��آم ف��م��ن
األذْن ف��ي ت��دوي ال��ب��ح��ر ج ك��م��و ال��ك��ب��رى وال��ص��رخ��ة
ب��ال��ث��م��ن ت��ب��ال��ي ال ـ��ه��ا ف��ي��ـ األص��وات ت��ت��ب��اي��ن

∗∗∗
ال��زم��ن م��م��اش��اة س��وى ة ال��ح��ي��ا وم��ا ال��ح��ي��اة ن��ب��غ��ي
أس��ْن؟! م��اءٍ م��ن ن��ع��بُّ ـ��ف ف��ك��ي��ـ دف��اق ال��ده��ر
وال��ف��ت��ن ال��ش��واه��ق إل��ى ـ��ن ال��س��اب��ق��ي��ـ ع��ص��ر ال��ع��ص��ر
ال��وث��ن ف��ي غ��رق��ى ـ��أح��الم ب��ال��ـ م��ف��ت��ت��ن��ي��ن ع��ص��ر ال
وال��وه��ن ال��ت��خ��اذل ب��ي��ن ال��ث��رى إل��ى وم��ق��ي��دي��ن
واط��م��ئ��ّنْ روي��دك ي��دع��و، ال��ذي ال��ش��رق أي��ه��ا ي��ا
ت��م��ت��ه��ْن ال رس��ال��ة ب ول��ل��ش��ب��ا إل��ي��ك إن��ا
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م��ؤت��م��ْن! رس��ول ح��ي��ة ب��ن��ا ك��ل ل��ه��ا! ق��م��ن��ا
ال��م��س��ت��ك��ْن ال��ذل��ي��ل وال ـ��ف ال��ض��ع��ي��ـ ط��الئ��ع��ن��ا ف��ي م��ا
وال��ض��غ��ْن ال��ح��ف��ي��ظ��ة وال م ال��خ��ص��ا ط��ب��ائ��ع��ن��ا ف��ي م��ا
وف��ْن أدب وم��ن ع��ل��م م��ن ال��ن��ور ج��ن��ود إن��ا
ال��دم��ْن ف��ي ع��ش��ش ال��ب��وم ـ��ل م��ث��ـ ال��ج��ه��ل ال��ق��ات��ل��ون
ال��ك��ف��ْن ف��ي وواض��ع��وه د ال��ج��م��و ألع��داء إن��ا

∗∗∗
ال��ح��س��ْن ب��ال��ع��ي��ش ن��ع��م��ت ـ��ز ال��ع��زي��ـ ال��ض��ي��ف أي��ه��ا ي��ا
ال��م��ن��ْن ن��ن��س��ى وم��ا ح��ل��ب ف��ي ال��م��ص��ري م��ؤن��س ي��ا
أح��ّنْ ت��دري ل��و وم��ص��ر ـ��ك ع��ل��ي��ـ ح��ن��ا ال��ش��آم ص��در
ال��م��رْن وال��ط��ي��ر ـ��ج��ن��ات وال��ـ وص��ب��اه ل��ن��ا، ب��ردى
ال��م��ط��م��ئ��ّنْ ب��ال��ج��الل ـ��ب ��ـ ال��م��ع��صَّ وال��ط��ود واألرز
وال��ف��ن��ْن ال��خ��م��ي��ل��َة زان وم��ا ن��ه��رك��ُم وال��ن��ي��ل
وال��م��دْن ع��ط��وف وط��ن وال��ق��رى أه��ل وال��ق��وم
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أمينة1 إىل

م��ش��اءِ وال��دم األش��واِك ع��ل��ى ب��ق��ل��ٍب رم��ي��ت��ن��ي ف��أن��ت أن��ق��ذن��ي أَربَّ��اه
أن��ب��ائ��ي وع��ن��دك أخ��ب��اري وع��ن��دك ك��ت��ب��ت��ه أت��ان��ي م��ا ه��ذا «أم��ي��ن��ة»

تسمى كاتبة بها بعثت رسالة — له صديق مع كليوباترة شاطئ عىل جالس وهو — الشاعر قرأ 1

مطلعها: مبارك زكي للشاعر قصيدة قرأت إنها أنها فيها: تقول «… «أمينة

ب��ك��اء األح��ب��اء ع��ه��د ع��ل��ى ب��ق��ل��ب رم��ي��ت��ن��ي ف��أن��ت أن��ق��ذن��ي أرب��اه

البيتني. هذين ناجي فكتب البيت: هذا عجز تغيري تريد وهي





الباب حتت

ال��ب��اِب1 ت��ح��ت ��ع��َر ال��شِّ ه��ذا ودس��س��ت األح��ب��اِب م��ن��زل أط��رق أق��ب��ل��ُت
األل��ب��اب أول��ي ي��ا ح��ال��ي وش��رح��ت ك��لَّ��ه ش��وق��ي ب��ث��ث��ت أك��ون أت��رى
ص��ح��اِب ول��ط��ف «إح��س��ان»2 وك��ري��م أخ��ي ال��وادي إذ «ال��وادي» ج��ارة ي��ا
ب��ح��س��اب��ي ت��ك��ن ل��م ال��زي��ارة ه��ذي ب��ي��ن��ن��ا ال��م��ودة ب��م��وص��ول ق��س��ًم��ا
غ��ي��اِب ط��ول ب��ن��اءٍ ن��اءٍ وي��ل��ت��ق��ي ال��ش��ت��ي��ت ال��ل��ه ي��ج��م��ع ق��د

حسني، محمد زينب الشاعرة جارته عىل عرج خروجه وعند محمد، أخيه بيت لزيارة الشاعر ذهب 1

عندها). مخطوطة (عن األبيات هذه لها فرتك يجدها، فلم الباب وطرق
أخيه. زوجة هي 2





تكريم1

ب��ي��ان��ي ع��ل��يَّ اس��ت��ع��ص��ى إذا ع��ف��ًوا ن وال��خ��الَّ األح��ب��اب ص��ف��وة ي��ا
وال��ش��ك��راِن ال��ح��م��د آي ف��وق ه��ي س��اع��ٍة ف��ي ب��م��س��ع��ٍف ل��ي��س ال��ش��ع��ُر
ال��وج��داِن ل��خ��وال��ج ��ًع��ا وم��رجِّ م��ع��بِّ��ًرا ال��ح��ي��اَة ��ى ق��ضَّ ال��ذي وأن��ا
ل��س��ان��ي ال��ج��م��ي��ُل ع��ق��د ق��د ح��ي��ران م��ق��ص��ًرا ب��ال��رِّف��اِق ال��ع��ش��ي��َة أق��ُف
ج��ن��ان��ي ي��ش��اء ك��م��ا وف��اض روح��ي ب��ه ن��ط��ق��ْت ال��ذي ال��ش��ع��ر أي��ه��ا ي��ا
األل��ح��ان؟ ح��ب��ي��س��ة أراِك ل��ي م��ا ق��ي��ث��ارت��ي ي��ا ال��ده��ر ف��ي س��ل��وت��ي ي��ا
ع��ن��اِن؟ دون ت��ن��ط��ل��ق��ي��ن أي��ام ع��ل��م��ت��ن��ي م��ا وأي��ن ال��ب��ي��ان؟ أي��ن
األش��ج��اِن ي��واق��ظ ع��ل��ي��ه ن��ام��ت ٌر م��خ��دِّ ال��ع��ص��ي��ب ال��زم��ن ف��ي ن��ج��واك
ي��ت��ف��ق��ان؟ ك��ي��ف وش��ع��ٌر ط��بٌّ ج��م��ٌة وال��ه��واج��ُس ت��س��أل وال��ن��اُس
ال��دَّي��اِن وِم��ن��ح��ُة ال��س��م��اءِ ِه��ب��ُة وِس��رُّه ال��ن��ف��وِس م��رح��م��ة ال��ش��ع��ُر
ال��ش��اِن ال��ع��ل��يِّ ال��ف��ي��ِض ذل��ك م��ن ون��ب��ُع��ُه ال��ج��س��وِم م��رم��ح��ة وال��ط��بُّ
وي��س��ت��ق��ي��ان إل��ه��اًم��ا ي��ج��دان خ��ل��َف��ُه م��ع��ي��ٍن وم��ن ال��غ��م��ام وم��ن
واألدران األرج��اس وغ��اس��ل ب ل��ل��ق��ل��و ال��م��ط��ه��ُر ال��ح��بُّ أي��ه��ا ي��ا
ي��ح��ت��رق��ان! روح��ان ب��ه��ا ي��ش��دو ك��ل��م��ا ال��رف��ي��ع��ة ال��ن��ج��وى أع��ظ��م م��ا

صدور عقب بالقاهرة جيمس» «سان بمقصف أصدقاؤه له أقامها تكريم حفلة يف الشاعر قالها 1

الغمام». «وراء ديوانه



ناجي إبراهيم شعر

ال��س��ج��اِن وق��س��وة ال��س��ج��ي��ن ذُلُّ ج��س��دي��ه��م��ا وف��ي ال��دن��ي��ا م��ن أن��ف��ا
ي��رت��ق��ي��ان اآلف��اق إل��ى ُص��ُع��ًدا وح��لَّ��ق��ا ال��س��م��اءِ ن��ح��و ف��ت��ط��ل��ع��ا
وح��ن��اِن ن��ش��وٍة م��ن ك��أس��ي��ه��م��ا وأت��رع��ا ال��غ��م��اِم خ��ل��َف وت��ع��ان��ق��ا
ال��ف��ان��ي ال��ح��ط��ام وال ال��ح��ي��اِة َع��َرض ب��ِه ت��ع��دْل ال ال��َف��نِّ ل��وج��ه اك��ت��ْب
َم��ع��اِن َس��ِريِّ م��ن ال��ط��ب��ي��ع��ِة ف��ي ك��م وح��َده��ا ال��ط��ب��ي��ع��َة األمَّ واس��ت��ل��ه��م
ل��ل��ت��ي��ج��اِن ال��ش��ع��راءِ ح��اج��ة م��ا أم��ي��ُره��ا وأن��َت م��م��ل��ك��ٌة ال��ش��ع��ُر
ب��ال��س��ل��ط��ان األج��ي��اُل ل��ه وق��ض��ت ل��ن��ف��س��ه ال��زم��اُن ��رُه أمَّ «ه��وم��ي��ر»
َص��ْدي��اِن ل��ظ��ام��ٍئ ن��داك واس��ك��ب ج��ف��نَ��ه��ا وام��س��ح األزه��ار ع��ل��ى اه��ب��ْط
ال��ري��ح��اِن ع��اط��ر م��ن ط��اق��ٌة ٍض رو وب��ك��ل ن��ف��ح��ٌة أي��ٍك ك��لِّ ف��ي
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عجًبا!

س��ب��ْب ب��ال ه��ج��رَت م��ن ي��ا ه��اج��ري، ي��ا
وج��ب؟ ق��د إث��م ب��غ��ي��ر ال��ع��ق��اب أت��رى
اح��ت��ج��ب! ال��ب��ي��ت ف��ي ال��ش��م��س ل��ق��رص ع��ج��بً��ا
ال��ع��ج��ب! م��ن ي��ك��ون م��ا ألع��ج��ب … ع��ج��بً��ا





األدب1 اعتزال بعد

ال��م��رت��ق��ْب ص��اح��ب��َي زل��َت وال س��الْم أل��َف «س��ع��ف��اُن» ص��دي��ق��َي
األدب؟ اع��ت��زل��ت أن��ي ت��ر أل��م ه��ذه ص��ورت��ي م��ن س��ت��ع��ج��ب

الفرتة خالل سعفان» الدين مجد «السيد لصديقه أهداها له صورة عىل البيتني هذين الشاعر كتب 1

وتاريخها الشعر. اعتزال بعد تحسنت قد صحته أن يومئٍذ له بدا وقد الشعر، فيها اعتزل التي
١٦ / ٦ / ١٩٣٥





الكامن أمري

الشوا سامي القيثارة ألمري تحية

ال��ن��غ��م��اِت ع��ج��ي��ب وي س��م��ا ل��ح��ٍن م��ن آه
ع��ص��اة ب��ل ب��ق��وس، ـ��رب ت��ض��ـ ل��م ال��س��اح��ر أي��ه��ا
ه��ات أل��ح��ان��ك ه��ات ال��م��ص��ف��ى ال��ف��ن أب��ا ي��ا
ال��م��ع��ج��زات م��ه��د ـ��ف��ن، ال��ـ م��ه��د ال��ن��ي��ل، ش��ط��وط ف��ي
ال��ن��ف��ح��ات رق��ي��ق ن» «ل��ب��ن��ا ري��ح ف��ي «ال��ص��ب��ا»
ال��ف��رات» «ش��ط م��ن ه��ات أو راق��ص «وح��ج��از»
ال��غ��زاة أب��ن��اء ن��ح��ن ال��م��ع��ال��ي أب��ن��اء ن��ح��ن
ب��ال��ُح��م��اة واه��ت��ف ـ��ش��رق، ال��ـ أب��ي��ن��ا ل��ح��ن غ��ن��ن��ا
ب��ال��ع��ب��رات! ـ��دره أج��ـ م��ا ال��ش��رق، ل��ح��َن ه��اِت
ال��ح��ي��اة ب��دء م��ن ـ��خ��ل��د ال��ـ أرض ال��م��ج��د، أرض ه��و
ه��اِت ال��ش��رق ل��ح��ن ه��اِت … ه��ات ال��ش��رق ل��ح��ن ه��ات
آِت ال��خ��ل��د ج��ن��ان م��ن ق��دس��يٍّ ل��ح��ن ُرب
م��زدح��م��ات ـ��ك��ل��ه ه��ي��ـ ف��ي األرواح ج��ع��ل
ل��ل��ص��الة ق��ام��وا ـ��اد ك��ال��ُع��بَّ��ـ ال��ع��ال��م ح��ش��َد
ش��ت��ات م��ن وأدن��ى ـ��بِّ ال��ح��ـ ع��ل��ى ال��ن��اَس َج��َم��َع





…وشفاء1 شفاء

ال��م��ع��ج��زات رب ـ��ن��ب زي��ـ ي��ا «م��ظ��ه��ُر» ي��ك��ن إن
ال��ش��اف��ي��ات األك��ف ف��ي وي��ش��ف��ي ي��أس��و ِم��بْ��َض��ٌع
ال��ك��ل��م��ات ح��ل��ُو ح��ر ال��س��ا ك��ال��م��َل��ِك وف��ت��ى
ال��ث��ق��ات وأق��دار ـ��ن ال��م��ج��دِّي��ـ م��ج��د ول��ه
م��ح��س��ن��ات رق��اق ت ك��ري��م��ا أخ��الق ف��وق
ب��ال��ب��س��م��ات زي��ن��ٌب وتَ��ش��ف��ِي … يَ��ش��ِف��ي إن��ه
ل��ل��ح��ي��اة ب��ع��ٌث ل��د ال��خ��ا دأب��ك��م��ا أب��ًدا
ال��ن��س��م��ات ف��ي ك��م��ا ـ��رى ال��ك��ب��ـ ال��رح��م��ة وم��س��ي��ر
ال��س��م��ات ف��ي س��واء ��ا ـ��قٍّ ح��ـ إن��ك��م��ا ف��اه��ن��آ،

تمتدح حسني» محمد «زينب للشاعرة نفسه الروي من أخرى أبيات عىل رًدا األبيات هذه الشاعر نظم 1
مايو ٢٩ عدد يف األبيات هذه عىل عثرنا وقد إليها. إشارة األول البيت ويف عاشور. مظهر الدكتور بها

البالغ. جريدة من ١٩٥١ سنة





لضوحية حتية

ب��ال��ت��ح��ي��ِة أب��ع��ث ض��وح��ي��ت��ي ي��ا إل��ي��ِك
م��ه��ج��ت��ي م��ن وم��ث��َل��ه��ا ق��ل��م��ي م��ن ت��ح��ي��ًة
وال��رِّق��ة ج��م��ال��ه��ا ف��ي ك��ال��زه��رة إن��ك
زه��رِة خ��ي��َر أش��ع��ار ال��ـ روض��ة م��ن ت��ق��بَّ��ل��ي
م��ح��ب��ت��ي وم��ل��ُؤه��ا خ��واط��ري ع��ب��ي��ُره��ا





حبان1

َض��ْوِح��يَّ��ِت��ي ال��ب��ح��ر، ش��اط��ئ وم��ن ك��ال��ن��س��م��ة ط��ب��ع��ك، ك��رق��ة
ل��ف��ظ��ِة ف��ي ح��بِّ��َي وأوج��ُز ال��ب��ي��ان ج��م��ي��َل إل��ي��ك أزف
ِرق��ة م��ن ف��ي��ك ل��م��ا وح��ب��ي اب��ن��ت��ي ح��ب ُح��بَّ��ي��ن: أح��ب��ِك

ضوحية. البنته اإلسكندرية من الشاعر أرسلها أبيات 1





معبد1 يف

ل��ل��م��واع��ي��ِد وك��ر ـ��ِة وال��غ��رف��ـ ال��م��وع��ُد دن��ا
ل��داووِد ك��م��زم��ور ال��ح��س��ن ربَّ��ة وج��اءت

∗∗∗
ال��غ��رف��ْه ف��ي خ��ي��م ـ��ذي الَّ��ـ ال��ص��م��ت ف��ي ال��ب��ش��ُر ف��رفَّ
وال��ع��ف��ْه ال��ف��ج��ر ب��ي��ن ء ال��ه��وج��ا ح��ي��رت��ي وث��ارت

∗∗∗
ال��ح��رَّى ال��ل��ه��ف��ة ه��ذي ة ث��ور م��ن آه … وث��ارت
ال��س��ك��رى ب��س��م��ات��ه ف��ي ك ي��دع��و ال��ذي ال��ح��س��ن ه��ن��ا

∗∗∗
ي��غ��ري ك��م دارك ف��ي ن ظ��م��آ ي��ا ال��ج��س��م وه��ذا
ط��ه��ِر؟ م��ن ن��ل��ت ف��م��اذا ال��ي��وم؟ ت��دع��ي أط��ه��ًرا

.١٩٤٨ يناير يف باإلسكندرية نظمت 1



ناجي إبراهيم شعر

∗∗∗
ح��رم��ان��ْك غ��ف��وة ف��ي َت أب��ص��ر ال��ذي ال��ح��ل��م ه��ن��ا
ح��ان��ْك ف��ي ��ع��ت ج��مَّ ب��م��ا ت��زري ال��ت��ي ال��ك��أُس ه��ن��ا

∗∗∗
س��اِق وف��ي ن��ه��ٍد ف��ي ـ��د ��ـ ُج��سِّ ال��ذي ال��ل��ه��ُب ه��ن��ا
ال��ب��اق��ي ط��ه��رَك ق��دم ِد ال��م��ع��ب��و م��ذب��ح��ه ع��ل��ى

∗∗∗
م��ج��ه��وُل ال��ل��ي��ِل ك��ه��ذا ع��ي��ن��ي��ك ب��ي��ن ن��داءٌ
م��خ��ب��وُل ق��ل��ب��َي ف��ي ر ث��ا ح��ن��ي��ٌن ي��ج��اوب��ه

∗∗∗
ق��رب��ان��ا ال��ل��ي��ل ع��ن��د ـ��ت ك��ن��ـ م��ن ي��ا ال��ل��ي��ل ف��ق��ل��ت
وح��رم��ان��ا أش��ج��انً��ا ـ��ِم ال��ج��س��ـ دخ��ان ف��ي ل��ن��غ��رْق

∗∗∗
ن��ش��واِن م��ص��ب��اح ع��ل��ى خ��ج��النً��ا ال��ض��وء ف��ن��ام
ت��ح��ن��ان أن��ات س��وى ت��ن��ب��ه��ه ال ق��ري��را

∗∗∗
ال��وس��نَ��ى ال��ن��اف��ذة ع��ل��ى م��رت��م��يً��ا ال��ل��ي��ل وك��ان
األس��ن��ى م��ع��ب��دن��ا إل��ى ي��رن��و خ��ل��س��ًة ��َص ت��ل��صَّ

∗∗∗
وال��زه��ِر واألن��ج��م ـ��ل ال��ل��ي��ـ ب��ي��ن ال��س��رُّ ف��ش��اع
خ��دِر ف��ي إل��ف��ي��ن إل��ى ب��س��اًم��ا ب��ال��ف��ج��ر وإذ
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الصمت؟1 ملن

غ��رَّْد؟ ح��ي��ن ال��رب��ى أس��ك��ر م��ن أي��ن ال��م��ش��رَّد؟ وال��ف��ؤاد ال��ص��م��ُت ل��م��ْن
ت��ب��دْد ق��د غ��ي��ره م��ث��ل ُح��لُ��ًم��ا األم��ان��ي ع��ي��ون رأت أم … ط��ائ��ر
ف��ت��ج��رْد ط��ائ��ل دون ه��وى ع��ن ال��ل��ي��ال��ي م��زق��ت��ه ق��د ق��ن��اع أم
ال��م��ورَّْد ال��ص��ب��اُح ي��ل��ث��م ي��ك��د ل��م ق��ت��ي��ٍل ك��ي��وم ش��اح��بً��ا وب��دا
م��وس��ْد؟ ج��ري��ح ع��ل��ى وان��ح��ن��ائ��ي رأس��ي إط��راق إالم ش��ع��ري، ل��ي��ت

«غيوم» نظم يف األوىل املحاولة أنها ويبدو طبية، بطاقة عىل ناجي أضابري بني األبيات هذه وجدت 1

القصيدتني. يف األبيات بعض تكرار بدليل الديوان، بهذا الواردة





القرية1

س��ح��را ت��ف��ت��رُّ ال��وج��وه ض��اح��ك��ات ف��ي��ه وال��خ��الئ��ق ال��ري��ف ح��ب��ذا
ح��ش��را ت��ح��ش��ر ال��زَّح��ام ف��ي زم��ًرا ف��ي��ه ت��ب��يَّ��ن وق��د ي��راه م��ن
أس��رى ال��ق��وم وي��ح��س��ب ب��خ��ن��اق، ح��م��اه ف��ي آخ��ذًا ال��ض��ي��ق ي��ح��س��ب
ُح��را ال��ن��س��ائ��م م��ع ط��ل��ي��ًق��ا ـ��ب وال��ق��ل��ـ وال��م��ح��ب��ة ال��ن��ور وه��م
وط��ه��را وب��ش��ًرا ط��ي��ب��ًة وت��رى ف��ي��ه ال��ب��س��اط��ة ت��ل��م��ح م��ن��ظ��ر
وف��ق��را ش��ق��اء أرى ل��ي ت��ق��ل ال ف��ي��ه ال��س��ع��ادة ت��ل��م��ح م��ن��ظ��ٌر
م��ف��ت��را ض��اح��ًك��ا ال��ن��ي��ل وان��ظ��ر خ��ل��ف��وه��ا ال��ت��ي ال��ج��رة ان��ظ��ر
ب��ك��را ع��روًس��ا ل��ه ع��ام ك��ل وأل��ق��وا ق��دي��م م��ذ ال��ن��ي��ل ع��ب��دوا
م��ص��را؟ ال��م��ح��ب��ون ي��ع��ب��د ال ِل��َم وص��ف��اء ��ة ورقٌّ س��ح��ر م��ص��ر

شعري كتصوير «١٩٤٠ «سنة العمارة ملجلة الثاني املجلد من األول العدد يف القصيدة بهذه عثرنا 1

الجرار. مللء النيل إىل طريقهن يف الريف بنات بعض تمثل التي سعيد، محمود الفنان للوحة





البيانو1 عازفة

وأف��ك��اري ق��ل��ب��ي م��ن أط��وَع ي��داك، ت��ح��رك��ه راح��ت ال��ذي ال��ب��ي��ان��و ل��ي��س
أوت��اري ت��ه��ت��ز أوت��اره ت��ه��ت��ز ف��ك��م��ا ب��ي، ال��س��ح��ر ��ى ف��ت��م��شَّ ل��م��س��ِت��ِه

البيانو تعزف املحامي فرج عديل األستاذ صديقه حرم إىل يستمع وهو البيتني هذين الشاعر ارتجل 1
أيام. بعرشة وفاته قبل أي ١٥ / ٣ / ١٩٥٣ يوم مساء





احلور1 رسبمن

ن��واض��ُر ك��ال��زه��ور ت��ن ال��ف��وا ال��ح��ور م��ن س��رب
ال��خ��اط��ر ب��ش��ع��ري ف��ج��رى ب��ي وأح��ط��ن أل��ه��م��ن��ن��ي
ش��اع��ر أن��ي ون��س��ي��ن ب��ي وش��ك��ك��ن أل��ه��م��ن��ن��ي
ذاك��ر دوًم��ا ل��ل��ف��ض��ل ف��إن��ن��ي اع��ت��رف��ن ف��إذا
ش��اك��ر «أم��ي��ن��ة» وإل��ى ع��ارٌف «ف��لَّ��ة» ل وأن��ا

يستطيع هل يسألنه الفتيات من رسب حوله فالتف ١٩٥٠ سنة نسوية بجمعية حفل يف الشاعر كان 1

األبيات. هذه فقال شعًرا؟ يرتجل أن





سباق

ت��الق��ي ل��ي��وم ي��ح��ف��زن��ي وال��ق��ل��ب ب��اإلش��راِق ع��ل��يَّ أط��لَّ ف��ج��ٌر
س��اق��ي ي��س��اب��ق ب��وث��ب��ت��ه ق��ل��ب��ي ال��ك��رى ث��ق��ل ال ال��س��ه��د ث��ق��ل ف��ط��ردُت
س��ب��اق م��ج��ال ف��ي خ��ط��اه��ا ح��ثَّ��ت ال��ت��ي ال��ق��دم أم ق��ل��ب��ي أم ع��ي��ن��اي
ال��ب��اق��ي ف��ه��م أن��ت ذك��ائ��ك وع��ل��ى دف��ي��ن��ه ش��رح��ت ق��د ق��ل��ي��ل ه��ذا





جديد فجر

اآلف��اْق ع��ال��م ف��ي ي��زْل ل��م��ا خ��ف��اْق ح��ال��م ج��دي��ٌد ف��ج��ٌر
ب��األش��واْق … ب��ال��ح��ب … ب��ح��ن��ي��ن��ه ق��ل��ُق ال��دج��ى غ��م��م ف��ي ت��وه��ان
األع��م��اْق م��ن م��ن��دف��ًع��ا ف��ي��ه��ب ب��ه ال��ظ��الم ض��اق ل��و وي��ود
ب��األح��داْق … ال��روح ب��ع��م��ق ي��رن��و ظ��ل��م��ت��ه ق��ي��د م��ن م��ت��ح��رًرا
ي��ن��س��اق إذ ال��ك��ون ع��ن��ه وي��ح��ول ي��ن��ازُع��ُه ش��يء ال ف��ي��ح��س
ال��ب��راق ض��وئ��ه ف��ي ال��س��ن��ا غ��ي��ر ي��ع��ان��ق��ه م��ل��ت��ف��ا ش��يء ال
ال��دف��اق ال��ه��وى ف��ي��ض م��ن وي��ع��ب ث��م��ًال أح��ض��ان��ه ف��ي ف��ي��غ��ي��ب
م��ش��ت��اق» ال��ى ت��ه��ف��و «م��ش��ت��اق��ة ق��ل��ق ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ل��ه ب��ان��ت





املجد1 نحو

ع��ي��ن��ي��ِك؟ ف��ي ال��م��وَّار ال��ل��ظ��ى ق��دح ال��ذي م��ن ت��س��ت��ص��رخ��ي��ن؟ َم��ن أم ي��ا
إل��ي��ك؟ ال��ج��ح��ي��م وم��ش��ى ال��وغ��ى ُف��ت��ح أم ال��ن��ار، ن��ح��و ت��م��ش��ي��ن ه��ل أم ي��ا
ق��دم��ي��ِك؟ ع��ل��ى ال��ق��ان��ي ال��دم س��ال ه��ل ال��ح��م��راء؟ ب��ال��ح��ري��ة ح��لَّ م��ا
ش��ف��ت��ي��ك م��ن اآلف��اق ل��ه��ا ض��ج��ْت م��ج��ن��ون��ة ص��رخ��ة م��ن وي��ل��ه��ا ي��ا
ع��ل��ي��ك ك��ال��ن��س��ور ت��ح��ل��ق م��ه��ج ف��ك��ل��ن��ا ال��ف��داءِ ي��وم ت��ج��زع��ي ال
ل��ب��ي��ِك! ق��ائ��ل ك��م ��ع��ي، وت��س��مَّ ع��ام��ًرا ع��ريَ��ن��ِك ت��ج��دي ف��ت��ل��ف��ت��ي
ي��دي��ِك ب��ي��ن األش��ب��ال ��ع وت��ج��مَّ ال��ح��م��ى م��ح��راب ف��داء ال��ش��ب��اب وق��ف
ك��ف��ي��ِك ف��ي ال��زه��َر ال��ش��م��وَس ج��ع��ل ال��ذي ف��رع��ون ت��اج ت��اج��ك، وال��ص��ق��ر
ن��ع��ل��ي��ِك ف��ي واألق��م��اُر وال��ش��ه��ُب م��وط��ٌن ل��ك وال��س��ه��ى ت��اُج��ِك وال��م��ج��ُد
ت��اج��ي��ِك ف��ي األج��ي��اِل وع��ظ��ائ��ُم م��ًع��ا وال��دن��ي��ا ال��ك��وُن أن��ت م��ص��ر ي��ا

شعري كتصوير «١٩٤٠ «سنة العمارة ملجلة الثاني املجلد من (٨ (٧و العدد يف القصيدة بهذه عثرنا 1

وعىل مشهر، سيف يمينها ويف درع، يسارها يف قوية امرأة يمثل الذي محمود، فتحي الفنان لتمثال
املحاربني. من مجموعة التمثال قاعدة





قدر1

ك��ف��ي��ك ع��ل��ى ق��دًرا ال��ه��وى ج��ع��ل ف��وال��ذي ، إل��يَّ ن��ظ��ًرا تُ��دم��ن��ي ال
ع��ي��ن��ي��ِك ف��ي ص��ب��اي رأي��ت إال ل��ح��ظ��ًة ب��ع��ي��ن��ك ع��ي��ن��ي ت��ل��ت��ق��ي م��ا

الشاعر. كريمة ضوحية، اآلنسة إلينا قدمتها مخطوطة عن 1





اعتذار1

م��ع��ْك وال��روِح ب��ال��ق��ل��ب ح��اض��ٌر وأن��ا اع��ت��ذاري اآلن أب��ع��ث
ف��ات��ب��ع��ْك م��ض��ى س��رَت ح��ي��ث��م��ا خ��اط��ري ف��ي م��ق��ت��ٍف ظ��لٌّ ل��ك
ن��زع��ك م��ن��ي ال��م��ق��دور أح��س��ب وال ب��ال��ب��ع��د أوم��ن ال أن��ا
ودَّع��ك ف��ي��م��ن ال��ي��وم ت��ران��ي ال ف��ل��ذا ع��ي��ن��ي، ت��ب��رح ال أن��ت

أنه وقصتها سابًقا. مرص جنايات محكمة رئيس محمد اللطيف عبد األستاذ لنا رواها األبيات هذه 1

الوداع قبل أصدقاءه ودعا القاهرة، إىل األستاذ نقل ثم بها، طبيب يومئذ وناجي باملنصورة، قاضيًا كان
قاهرة. لظروف معتذًرا األبيات بهذه وبعث ناجي عنه تخلف صغري حفل إىل





فرحتان1

ب��خ��ي��ال��ي م��ح��ل��ًق��ا ك��ن��ُت وإل��ي��ه ال��ن��وى ط��ال أن ب��ع��د أي��ك��ك ُزرُت ق��د
ال��ب��ال؟ ف��ي ع��ن��دك��م ج��ري��ن��ا أت��رى ب��ه ب��رح��وا م��ا ال��ب��ال، ف��ي ج��روا م��ن ي��ا
وس��ؤال ت��ع��ج��ب ب��ي��ن وال��ن��ف��س وال��م��ن��ى ال��ه��واج��س ب��ي��ن م��ض��ى ع��ه��د
ال��ح��ال��ي وال��رب��ي��ع ب��األزاه��ر ل��ي ال��ص��ب��ا رج��ع ك��أن��م��ا رج��ع��ت ح��ت��ى
«ج��الل» ب وف��رح��ة أن��ت، ب��ل��ق��اك ف��ه��ذه ف��رح��ت��ان: ب��ق��ل��ب��ي ف��إذا

زيارته عند نظمها ناجي أن روى الذي يوسف، نقوال السكندري األديب من تلقيناها األبيات هذه 1

«جالل». أسمته مولوًدا رزقت حني العالييل جميلة للشاعرة





مداعبة1

وال��ح��ي��ِل ال��ت��دب��ي��ر واس��ع ي��ا «ت��م��ل��ي» ي��ا ال��ع��ي��ن��ي��ن ق��رَّة ي��ا
«ال��ح��ل��ل» ف��ي اآلالت وم��ع��ق��م س��ن��ة ف��ي ال��ض��رس��ي��ن خ��ال��ع ي��ا

القصيدة. بقية ضاعت وقد األسنان، طبيب قلدس، تميل الدكتور صديقه القصيدة بهذه ناجي داعب 1





مطران رثاء يف

ب��رح��ي��ل��ي ��ل��ي ف��ع��جِّ ال��خ��ل��ي��ل ورد وع��ن��ده ال��خ��ل��ي��ُل راح إن ن��ف��س ي��ا
م��ح��م��وِل! ل��ك��وك��ٍب رح��م��ت��اه وا خ��ال��ًدا ف��نٍّ��ا األع��واد ع��ل��ى ح��م��ل��وا
واإلك��ل��ي��ِل وال��ت��اِج ع��رِش��ه��ا ف��ي روَّع��ْت ل��ل��ع��ب��ق��ري��ِة م��ص��رٌع ه��و





بحر1 يا

وت��ع��ل��و ال��غ��ض��اب أم��واج��ك ب��َي ت��ه��وي م��ت��ن��ِك ف��وق أب��ح��رُت ي��وم
ح��ول ل��َي ي��ع��د ول��م ع��زم��ات��ي ف��خ��ارت ال��ره��ي��ب ح��ولُ��ك راع��ن��ي

∗∗∗
آن��ا وت��ه��دأ آنً��ا ف��ت��ط��َغ��ى ِب��ي ت��ل��ه��و ج��ن��ب��ي��ك ب��ي��ن وت��رن��ح��ُت
ش��ان��ا وأخ��ط��ر م��ن��ي أم��ض��ى ��ك ـ��جِّ لُ��ـ م��ن ال��ض��ئ��ي��ل��ة ال��ق��ط��رة ك��ان��ت

∗∗∗
ال��ج��ب��ال م��ث��ل األم��واج تُ��زج��ي ط��ئ ال��ش��ا م��ن أج��ت��ل��ي��ك ال��ي��وم وأن��ا
أوص��ال��ي ف��ي األم��واج وت��ن��زو ـ��ر ب��ح��ـ ي��ا م��ث��ل��ك أث��ور ب��ي ف��إذا

∗∗∗
ج��س��م��ي ع��بء ي��ؤوده ول��ك��ن س ال��ب��أ ف��ي ي��ح��اك��ي��ك ال��ذي روح��ي ه��و
وع��زم م��ض��اء ف��ي ��اك ت��وخَّ ُن غ��ف��ال وال��ج��س��م اج��ت��الك م��ا ف��إذا

ضاع. قد أكثرها أن يبدو قصيدة من أبيات هذه 1



ناجي إبراهيم شعر

∗∗∗
أذاك��ا ال��ج��زوع ق��ل��ب��ي وي��خ��ش��ى ـ��ْر ب��ح��ـ ي��ا ي��ح��اك��ي��ك ال��ذي روح��ي ه��و
ق��واك��ا ف��ي��ه بُ��ث ال��روح أخ��ا ي��ا ال��ُم��َع��نَّ��ى روح��ي ع��زم ال��ج��س��م ض��ع��ض��ع
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الربيع1

األي��اِم م��ش��ارُق ف��ْدت��ك أش��رق ال��ع��اِم رب��ي��ع ي��ا وم��رح��ى م��رح��ى
��اِم ال��ب��سَّ ث��غ��ِرَك ب��ش��اش��َة أِرن��ا ع��ب��وس��ه ط��وِل وب��ع��د ال��ش��ت��اء ب��ع��د
األح��الِم ك��خ��واط��ر م��ت��خ��ط��ًرا م��ع��ط��ًرا ال��ن��س��ي��ِم أرَج ل��ن��ا واب��ع��ث

بقيتها. ضاعت قصيدة مطلع 1





حتية1

أباظة دسوقي إبراهيم لألستاذ

ه��ن��ا ب��أج��م��ع��ه��ا م��ص��ًرا ت��ج��د ت��ل��ف��ْت م��نَ��ى ألن��ف��س��ن��ا ك��ان��ت ن��ل��تَ��ه��ا م��ت��ى
م��س��ك��ن��ا األف��ق ي��رى أن ب��ج��دي��د وم��ا ال��ع��ل��ى ف��ي ال��ب��در م��وط��ن ب��ع��ج��ي��ب وم��ا
ال��س��ن��ا وض��اح��ة اآلالء ع��ل��ى ف��ي��ث��ن��ي ن��ش��وٌة ت��ع��روه ال��ح��ر ق��ل��ب ول��ك��نَّ
وت��م��ك��ن��ا ال��س��م��ا آف��اَق وُم��لِّ��َك م��ك��ان��ه ال��م��ن��ي��ر ال��ب��دُر أخ��ذ إذا
ال��ج��ن��ى وارف��ة األب��اظ��ي��ون ج��اله��ا ل��روِض��ِه ال��رب��ي��ع ت��ك��ري��م ف��ذل��ك
م��وط��ن��ا وال��ع��ل��م واآلداب ول��ل��ف��ض��ل ع��ظ��ي��م��ة ل��ك��ل ص��ارت روض��ة أج��ْل
ب��ال��ق��ن��ا ال��م��ي��ادي��ن أخ��رى اش��ت��ج��رت إذا وال��ع��ل��ى ل��ل��م��ج��ِد س��ب��اق��ي��ن وم��ي��دان
ون��ى ف��م��ا ال��ل��واءِ ن��ح��و آخ��ٌر غ��دا س��ي��د راح إذا ال��ع��ال��ي األدب م��ن
وأذع��ن��ا ال��ف��ؤاد أق��ص��ى م��ن ول��بَّ��اك م��س��رًع��ا ن��ح��وك س��ار ال��ق��واف��ي ع��ص��يُّ
ف��ي��س��ج��ن��ا ي��ه��ان أن ت��أب��ى ال��ش��ع��ر ع��ن ج��م��ي��َع��ه��ا ال��ق��ي��وَد ف��ك ال��ذي وأن��ت
م��ع��دن��ا ال��ش��ع��ِر أج��ود م��ن ل��ه ب��ذل��ن��ا م��رًة ال��ش��ع��َر دع��ا ال��ص��اف��ي ال��م��ع��دن إذا

يف أباظة دسوقي إبراهيم لألستاذ األوبرا بدار أقيمت تكريم حفلة يف القصيدة هذه الشاعر أنشد 1
املناسبات. إحدى



ناجي إبراهيم شعر

أن��ا خ��ي��ره��م وال ش��ادي��ه��م أن��ا ف��م��ا ت��ح��ي��ت��ي ف��اق��ب��ل أق��ل��ل��ُت إذا دس��وق��ي
َج��نَ��ى وب��س��ت��ان��ه��م ال��غ��ال��ي روض��ك وم��ن ك��ل��ه��م ال��م��ح��ب��ي��ن ص��وت ول��ك��ن��ن��ي
دن��ا م��ا ج��الل��ك م��ن ف��راش وأي ح��ائ��م م��ج��ِدَك م��ص��ب��اح ع��ل��ى ف��راش
م��ع��ل��ن��ا ي��ك��ن��ون ��ا ع��مَّ أق��م ف��دع��ن��ي ق��ل��وب��ه��م ف��ي ال��ذي ال��ه��م��س ص��دى وإن��ي
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البندر1

ال��م��دي��ن��ْه ب��زي��ن��ت��ه��ا ت��ه��ا غ��رَّ ال��ق��وِم وج��وَه ان��ظ��ر
ف��ن��ون��ْه وال ال��زم��ان ت��دري ال ب��ل��ه��اء م��س��ك��ي��ن��ة
ال��س��ف��ي��ن��ْه ل��ص��اح��ب��ه��ا أرس��ت إذا ي��غ��رِّب��ه��ا م��ن ي��ا
ح��زي��ن��ْه ب��ه��ا وال��س��م��اء ش��ي ال��ح��وا م��ض��ط��رب األْف��ق
ج��ن��ون��ْه ب��ه��ا ج��ن ال��م��رء م��ا إذا ال��دن��ي��ا ت��ح��س��ن ال
ودي��ن��ْه دن��ي��اه وص��رن ـ��ه ع��ل��ي��ـ م��ن��اف��ع��ُه وط��غ��ْت
وال��س��ك��ي��ن��ْه ص��اف ال��ع��ط��ف ـ��ث ح��ي��ـ ال��ح��ب، ح��ي��ث ال��ع��ي��ش

شعري كتصوير (١٩٤٠ (سنة العمارة ملجلة الثاني املجلد من األول العدد يف القصيدة بهذه عثرنا 1

بنات اإلسكندرية، حسان من ثالثًا تصور التي بحري» «بنات املشهورة سعيد محمود الفنان للوحة
أجسامهن. عىل املحبوكة السود ومالءاتهن الهفهافة براقعهن يف البلد،





دعابة1

ال��ث��ي��راِن؟ م��ص��ارع ت��ك��ون ف��م��ت��ى اإلس��ب��ان��ي ب��م��ج��د ه��ن��أوك ق��د
ث��ان؟ وس��ام م��ن ي��ه��م��ك م��اذا أول وم��ج��دك أوس��م��ة، أم��ن��ح��ت
وج��دان��ي وم��ن ق��ل��ب��ي م��ن أه��واك ألن��ن��ي ال��غ��داة أه��ن��ي��ك إن��ي
ف��ان ش��يء وك��ل ال��خ��ال��دان، ك��ل��ي��ه��م��ا وال��زم��ان ال��م��ق��ط��م إن

لألستاذ تهنئة نظمها ناجي أن روى الذي يوسف، نقوال السكندري األديب من تلقيناها األبيات هذه 1

االستحقاق بوسام اإلسبانية الحكومة عليه أنعمت حينما يومئٍذ) املقطم تحرير (رئيس فلسطني وديع
املدني.





«سونيا» عيد

ع��ن��ي األل��ح��ان وان��ق��ل غ��نِّ األش��واق أب��ا ي��ا
ف��ن ك��ل ف��ي ض��ارب ح��س��ن ذات «س��ون��ي��ا» إن
وال��ت��م��ن��ي وش��ج��ون��ي ش��وق��ي ه��ج��ِت «س��ون��ي��ا» إي��ه
غ��ص��ن ك��ل ف��ي ط��ائ��ر ف��إن��ي ت��غ��ن��ي��ن��ي إن
ح��س��ن ك��ل وأغ��ن��ي أدع��ى ب��ال��ح��س��ن إن��ن��ي
ت��ض��ن��ي ال ل��ي، ف��اس��ك��ب��ي ي��وم��ي ذاك «س��ون��ي��ا» إي��ه
دن ك��ل م��ن خ��اط��ري ف��ي ال��ه��وى س��ح��ر أف��رغ��ي
ظ��ن��ي ف��وق ي��وم وه��و ع��ي��دي ع��ي��دك إن��م��ا
أُه��ن��ي م��خ��ل��وق ك��ل ول��ك��ن … أه��ن��ي��ك ال





كيفأنساك؟

ال��ح��س��اْن؟! ال��ل��ي��ال��ي ب��ك ض��اءت ك��ي��ف وال��ح��ن��اْن ال��رض��ا أن��ت «س��ون��ي��ا» إي��ه
أم��اْن ع��ل��ي��ه م��ا ك��ل وإذا س��الم م��ن ل��ح��ظ��ة ال��ده��ر وغ��دا
ال��ه��واْن وف��ات ال��ه��وى ع��ز ب��ك م��ا إذا ُخ��دع��ن��ا ف��ي��ه أران��ا ال
أش��ج��اْن ب��ي ول��ي��س وع��ذاب��ي، ش��ق��ائ��ي ن��س��ي��ُت إذ أن��س��اك ك��ي��ف
ع��ي��ن��اْن ب��ه ف��ك��رْت م��ا خ��ي��ر دن��ي��ا ل��ع��ي��ن��ي��ك أرى ب��ي وإذا





خشوع

ال��م��ب��ي��ْن ال��واض��ح وس��ح��رك ال��رزي��ْن ال��ه��ادئ ج��م��ال��ك
ع��ي��وْن أب��ص��رت م��ا وخ��ي��ر خ��ي��اٍل ف��ي م��رَّ م��ا أب��دع
ت��ع��ل��م��ي��ْن؟! ك��ن��ت ل��و وك��ي��ف ت��ج��ه��ل��ي��ْن أن��ت وس��رَّه
ط��ائ��ع��ي��ن؟! ج��ئ��ن��اه وك��ي��ف م��ن��ا؟! ال��ق��ل��وب أض��ن��ى وك��ي��ف
خ��اش��ع��ي��ن؟! ن��ل��ق��اه وك��ي��ف س��رور؟! ف��ي ن��ل��ق��اك وك��ي��ف





دنيا

دن��ي��ا أن��ت … دن��ي��ا أن��ت س��ون��ي��ا إي��ه … «س��ون��ي��ا» إي��ه
ُع��ل��ي��ا س��م��اوات��ك ـ��نَّ ل��ك��ـ ال��ح��س��ن دن��ي��ا أن��ت
ت��ح��ي��ا األن��ف��اس وب��ك ريٍّ��ا ال��ق��ل��ب ي��ل��ق��ى ب��ك
ط��يَّ��ا ق��ب��ل��ك م��ا ك��ل وط��وي��ن��ا ن��س��ي��ن��ا ق��د
ش��يَّ��ا األي��ام ف��ي ك��ر ي��ذ ال ي��ل��ق��اك م��ن ك��ل
دن��ي��ا! أي دن��ي��ا، ه��ي «س��ون��ي��ا» إن «س��ون��ي��ا» غ��ي��ر
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	أبد الخلودعندما زارت الشاعرة نازك الملائكة الدكتور ناجي في مصر أهدى إليها ديوانه ليالي القاهرة، وقد كتب «الإهداء» هذه القصيدة.
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	تكريمقالها الشاعر في حفلة تكريم أقامها له أصدقاؤه بمقصف «سان جيمس» بالقاهرة عقب صدور ديوانه «وراء الغمام».
	عجبًا!
	بعد اعتزال الأدبكتب الشاعر هذين البيتين على صورة له أهداها لصديقه «السيد مجد الدين سعفان» خلال الفترة التي اعتزل فيها الشعر، وقد بدا له يومئذٍ أن صحته قد تحسنت بعد اعتزال الشعر. وتاريخها ١٦ / ٦ / ١٩٣٥
	أمير الكمان
	شفاء … وشفاءنظم الشاعر هذه الأبيات ردًا على أبيات أخرى من الروي نفسه للشاعرة «زينب محمد حسين» تمتدح بها الدكتور مظهر عاشور. وفي البيت الأول إشارة إليها. وقد عثرنا على هذه الأبيات في عدد ٢٩ مايو سنة ١٩٥١ من جريدة البلاغ.
	تحية لضوحية
	حبانأبيات أرسلها الشاعر من الإسكندرية لابنته ضوحية.
	في معبدنظمت بالإسكندرية في يناير ١٩٤٨.
	لمن الصمت؟وجدت هذه الأبيات بين أضابير ناجي على بطاقة طبية، ويبدو أنها المحاولة الأولى في نظم «غيوم» الواردة بهذا الديوان، بدليل تكرار بعض الأبيات في القصيدتين.
	القريةعثرنا بهذه القصيدة في العدد الأول من المجلد الثاني لمجلة العمارة «سنة ١٩٤٠» كتصوير شعري للوحة الفنان محمود سعيد، التي تمثل بعض بنات الريف في طريقهن إلى النيل لملء الجرار.
	عازفة البيانوارتجل الشاعر هذين البيتين وهو يستمع إلى حرم صديقه الأستاذ عدلي فرج المحامي تعزف البيانو مساء يوم ١٥ / ٣ / ١٩٥٣ أي قبل وفاته بعشرة أيام.
	سرب من الحوركان الشاعر في حفل بجمعية نسوية سنة ١٩٥٠ فالتف حوله سرب من الفتيات يسألنه هل يستطيع أن يرتجل شعرًا؟ فقال هذه الأبيات.
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	نحو المجدعثرنا بهذه القصيدة في العدد (٧و ٨) من المجلد الثاني لمجلة العمارة «سنة ١٩٤٠» كتصوير شعري لتمثال الفنان فتحي محمود، الذي يمثل امرأة قوية في يسارها درع، وفي يمينها سيف مشهر، وعلى قاعدة التمثال مجموعة من المحاربين.
	قدرعن مخطوطة قدمتها إلينا الآنسة ضوحية، كريمة الشاعر.
	اعتذارهذه الأبيات رواها لنا الأستاذ عبد اللطيف محمد رئيس محكمة جنايات مصر سابقًا. وقصتها أنه كان قاضيًا بالمنصورة، وناجي يومئذ طبيب بها، ثم نقل الأستاذ إلى القاهرة، ودعا أصدقاءه قبل الوداع إلى حفل صغير تخلف عنه ناجي وبعث بهذه الأبيات معتذرًا لظروف قاهرة.
	فرحتانهذه الأبيات تلقيناها من الأديب السكندري نقولا يوسف، الذي روى أن ناجي نظمها عند زيارته للشاعرة جميلة العلايلي حين رزقت مولودًا أسمته «جلال».
	مداعبةداعب ناجي بهذه القصيدة صديقه الدكتور تملي قلدس، طبيب الأسنان، وقد ضاعت بقية القصيدة.
	في رثاء مطران
	يا بحرهذه أبيات من قصيدة يبدو أن أكثرها قد ضاع.
	الربيعمطلع قصيدة ضاعت بقيتها.
	تحيةأنشد الشاعر هذه القصيدة في حفلة تكريم أقيمت بدار الأوبرا للأستاذ إبراهيم دسوقي أباظة في إحدى المناسبات.
	البندرعثرنا بهذه القصيدة في العدد الأول من المجلد الثاني لمجلة العمارة (سنة ١٩٤٠) كتصوير شعري للوحة الفنان محمود سعيد المشهورة «بنات بحري» التي تصور ثلاثًا من حسان الإسكندرية، بنات البلد، في براقعهن الهفهافة وملاءاتهن السود المحبوكة على أجسامهن.
	دعابةهذه الأبيات تلقيناها من الأديب السكندري نقولا يوسف، الذي روى أن ناجي نظمها تهنئة للأستاذ وديع فلسطين (رئيس تحرير المقطم يومئذٍ) حينما أنعمت عليه الحكومة الإسبانية بوسام الاستحقاق المدني.
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